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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

 .96951, מיקוד 5,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 1ט הפועל מס' רחוב אגודת ספור
 . בימי ו' וערבי חגים אין קבלת קהל.13:30-ו 03:30קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 

 
, הניתן להורדה, מופיע באתר האינטרנט של מחלקת סימני PDFקובץ היומן בפורמט 

או באתר רשומות בכתובת:  www.trademarks.gov.ilהמסחר בכתובת: 
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/ 

 
 

 לפקודת סימני המסחר 24הודעת התנגדות על פי סעיף             
 

כל המעוניין להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול 
תוך שלושה חודשים מתאריך יומן זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך 

 לתקנות סימני המסחר. 36הקבועה בתקנה 
                       

GENERAL INFORMATION 
 

The addressed of the Trade Marks department is:                                          
The Commissioner of Trade Marks,1 Agudat Sport Hapoel St.                          
 Technological Garden, P.O.B. 96951                                                                 
The Registry is open to the public from Sunday to Thursday between 
08:30      a.m. and 13:20 p.m. On Fridays and eve of holidays the office is 
closed.          

 
The Journal's downloadable file is available on the page of the Patent Office  
On the Internet site of the Trademarks Department at the following address 

ademarks.justice.gov.ilwww.tr                                                
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/or at the address of Reshumot:  

 
TICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS NO

ORDINANCE 
 

Any person interested in opposing the registration of a Trade Marks on the 
application particulars which are listed herein after may within three months 

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the 
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

TCS-TOTAL COMMUNICATIONS SOLUTIONS

Trade Mark No. 202702 מספר סימן

Application Date 30/07/2007 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yonah Yaakov Berzon שם: יונה ברזון

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 65526147מספר זיהוי: 65526147

Name: Yirmiah Berzon שם: ירמיה ברזון

Address: Beit Shemesh, Israel כתובת : בית שמש, ישראל

Identification No.: 32069817מספר זיהוי: 32069817

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, rental of 
mobile telephones and mobile telephone equipment; 
provision of international telephone calling services; 
all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, שהם, השכרת טלפונים ניידים וציוד 
עבור טלפונים ניידים; מתן שירותי תקשורת טלפונית 

בינלאומית; הנכללים כולם בסוג 38.                                     
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TCS CONNECT

Trade Mark No. 202703 מספר סימן

Application Date 30/07/2007 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yonah Yaakov Berzon שם: יונה ברזון

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 65526147מספר זיהוי: 65526147

Name: Yirmiah Berzon שם: ירמיה ברזון

Address: Beit Shemesh, Israel כתובת : בית שמש, ישראל

Identification No.: 32069817מספר זיהוי: 32069817

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, rental of 
mobile telephones and mobile telephone equipment; 
provision of international telephone calling services; 
all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, שהם, השכרת טלפונים ניידים וציוד 
עבור טלפונים ניידים; מתן שירותי תקשורת טלפונית 

בינלאומית; הנכללים כולם בסוג 38.                                     
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Trade Mark No. 209452 מספר סימן

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

 Owners

Name: TATA SONS LIMITED

Address: Mumbai, India

Identification No.: 68011

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; non-downloadable software; 
computer firmware; computer operating systems 
software and networking software; computer 
memories; computer software supplied via the 
Internet; computer software and telecommunications 
apparatus (including modems) to enable connection 
to databases and the Internet; downloadable 
electronic publications and software provided on-line 
from databases and the Internet; computer software 
for use with the Internet and for electronic commerce; 
computer software to enable searching of data; 
graphics software; encryption software; computers; 
computer hardware and peripherals; parts, fittings 
and components for electrical and electronic 
apparatus and instruments; magnetic tapes; 
magnetic discs; apparatus and instruments for the 
processing, recordal and storage of data; recording 
media bearing computer programs and software; 
discs; covers and containers for discs; servers; 
smartcards; all included in class 9.

תוכנות מחשב; תוכנות שאינן ניתנות להורדה; קושחות מחשב; 
תוכנות הפעלת מערכות מחשב ותוכנות רשות; התקני זיכרון 

מחשב; תוכנות מחשב המוענקות באמצעות האינטרנט; תוכנות 
מחשב והתקני טלקומוניקציות (הכוללים מודמים) המאפשרים 
חיבור למאגרי נתונים ולאינטרנט; פרסומים ותוכנות מחשב 
אלקטרוניים הניתנים להורדה המוענקים בזמן אמיתי ממאגרי 
מידע ומהאינטרנט; תוכנות מחשב לשימוש עם האינטרנט 

ועבור מסחר אלקטרוני; תוכנות מחשב המאפשרות חיפוש של 
נתונים; תכונות מחשב לשימושים גראפיים; תוכנות מחשב 

מקודדות; מחשבים; חומרות מחשב וציוד היקפי עבור מחשב; 
חלקים, מתאמים ורכיבים עבור התקנים ומכשירים חשמליים 
ואלקטרוניים; סרטים מגנטיים; דיסקים מגנטיים; התקנים 

ומכשירים עבור העיבוד, ההקלטה והאחסון של נתונים; מצעי 
הקלטה נושאי תוכניות ותוכנות מחשב; דיסקים; כיסויים ומיכלים 
עבור דיסקים; שרתים; כרטיסים חכמים; כולם כלולים בסוג 9.   
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Trade Mark No. 226964 מספר סימן

Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pirsum Interactivi Ltd. שם: פרסום אינטראקטיבי בע"מ

Address: P.O.B. 2386, Tiberias, Israel כתובת : ת.ד. 2386, טבריה, ישראל

Identification No.: 514229186מספר זיהוי: 514229186

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, sales promotion and advertising domestic 
tourism in Israel, excluding hotels; including on the 
Internet, on-line and in the written media; all included 
in class 35.

שיווק, קידום מכירות ופרסום של תיירות ונופש בארץ, למעט 
בתי מלון; לרבות באינטרנט און ליין ובמדיה הכתובה; הכל כלול 
בסוג 35.                                                                         
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Trade Mark No. 227728 מספר סימן

Application Date 21/02/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi Shmoul שם: אבי שמול

Address: 24 Hapalmach Street, Haifa, 34558, Israel כתובת : רח' הפלמ"ח 24, חיפה, 34558, ישראל

Identification No.: 58474214מספר זיהוי: 58474214

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Solomonov, Kochavi & Co.

Address: 24 Hasan Shukri Street, Haifa, 33105, Israel

שם: סולומונוב, כוכבי, ושות'

כתובת : רחוב חסן שוקרי 24, חיפה, 33105, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; all included in class 35.                        .35 ניהול עסקים;  הנכללים כולם בסוג
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NOVOPEN  Echo

Trade Mark No. 228012 מספר סימן

Application Date 14/03/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, DK-2880, Denmark

Identification No.: 697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical syringes designed as pencils; all included in 
class 10.

מזרקים כירורגיים המעוצבים עפרונות; הנכללים כולם בסוג 10. 
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Trade Mark No. 228236 מספר סימן

Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Temed Water Systems Israel 2002 Ltd. שם: תמד מערכות מים לישראל (2002) בע"מ

Address: כתובת : מפלסים 10, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513268987מספר זיהוי: 513268987

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronon Leibowitz. Adv.

Address: 

שם: רונן ליבוביץ, עו"ד

כתובת : בלוך 48, תל אביב, 64681, (פינת ארלוזורוב), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water treatment and purification systems. מערכות לטיפול וטיהור מים.                                 
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Trade Mark No. 228237 מספר סימן

Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Temed Water Systems Israel 2002 Ltd. שם: תמד מערכות מים לישראל (2002) בע"מ

Address: מפלסים 10, פתח תקוה, ישראל כתובת : מפלסים 10, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513268987מספר זיהוי: 513268987

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronon Leibowitz. Adv.

Address: 

שם: רונן ליבוביץ, עו"ד

כתובת : בלוך 48, תל אביב, 64681, (פינת ארלוזורוב), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water treatment and purification systems. מערכות לטיפול וטיהור מים.                                 
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לגלות עולם דרך התה
Trade Mark No. 229502 מספר סימן

Application Date 27/04/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Tea Store Company שם: חברת חנויות התה בע"מ

Address: P.O.B. 4693, Tel Aviv, Israel כתובת : עזרא הסופר 17, ת.ד. 4693, תל אביב, 68013, ישראל

Identification No.: 514297811מספר זיהוי: 514297811

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tulchinsky, Stern, Marciano, Cohen, Levitzky and 
Co., Adv.

Address: 5 Hafzadi Nahum St., Jerusalem, 95484, Ofer 
House, Israel

שם: טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן, לויצקי ושות', עו"ד

כתובת : רח' נחום חפצדי 5, ירושלים, 95484, בית עופר, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Reatail and wholesale services of tea products and 
tea containers and serving vessels.

מכירה בקמעונאות וסיטונאות של מוצרי תה וכלים נלווים 
לאחסון והגשת תה.                                       
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Trade Mark No. 229884 מספר סימן

Application Date 11/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ECHO THERAPEUTICS, INC.

Address: 10 Forge Parkway, Franklin, Massachusetts, 
02038, U.S.A.

Identification No.: 70706

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical device, namely, a mechanical skin ablator; 
transdermal continuous glucose monitoring system 
consisting of a mechanical skin ablator, a sensor, a 
hydrogel, and a transceiver with wireless connectivity 
capabilities; included in class 10.

מתקן רפואי, דהיינו אבלאטור עור מכאני; מערכת השגחת 
גלוקוז על עורית רציפה הכוללת אבלאטור עור מכאני, חיישן, 
הידרו-ג'ל, ומקלט-משדר הכולל יכולות חיבור אלחוטיות; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
                                                                                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 13/11/2009 ארה"ב, 13/11/2009

Class: 10 סוג: 10
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Trade Mark No. 230492 מספר סימן

Application Date 14/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUSINO UMBRELLA CO., LTD.

Address: JINOU IND.DISTRICT, DONGSHI, JINJIANG, 
FUJIAN, People's Republic of China

Identification No.: 801317

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Fisher, Weiler Jones -  Adv. 
& Pat. Attys.

Address: 26 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: משה בן-פורת אצל פישר וילר ג'ונס -  עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב הברזל 26, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather, unworked or semi-worked; valises; 
trimmings of leather for furniture; laces (Leather-); 
fur; umbrellas; umbrella sticks; ribs (Umbrella or 
parasol-); alpenstocks; saddlery; all included in Class 
18

עור, לא-מעובד או מעובד חלקי; מזוודות; עיטורים של עור עבור 
רהיטים; שרוכים (עור-); פרווה; מטריות; מוטות מטריה; צלעות 
(מטריה או שמשיה); מוטות האלפים; אוכפים; הנכללים כולם 

בסוג 18                                                               
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DOMESTOS ULTRA WHITE

Trade Mark No. 230681 מספר סימן

Application Date 22/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Mersyside, CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 66954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Detergents (not for use in industrial or manufacturing 
processes); soaps, washing preparations, bleaching 
preparations for laundry and domestic use, laundry 
blue, starch for laundry purposes and scouring 
preparations.

דטרגנטים שאינם לשימוש בתהליכי ייצור או תעשיה, סבונים, 
תכשירי כביסה ותכשירי הלבנה לצרכי כביסה ולשימוש ביתי; 

כחול כביסה, עמילן לצרכי כביסה ותכשירי מריקה.                   
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COLGATE 360° SURROUND

Trade Mark No. 230687 מספר סימן

Application Date 23/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Address: 300 Park Avenue, New York, New York, 10022, 
U.S.A.

Identification No.: 800410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes; all included in Class 21. מברשות שיניים; הכל כלול בסוג 21.               
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Trade Mark No. 230899 מספר סימן

Application Date 20/06/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BAYA Technologies Ltd שם: באיה טכנולוגיות בע"מ

Address: רח' יד חרוצים 6, כפר סבא, 44425, ישראל כתובת : רח' יד חרוצים 6, כפר סבא, 44425, ישראל

Identification No.: 513566992מספר זיהוי: 513566992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Bard, Adv.

Address: 35 Shaul Ha' melech Blv., P.O.B. 33306, Tel 
Aviv, 61332, Israel

שם: ערן ברד, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33306, תל אביב, 61332, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Development and implementation of hardware and 
technology solutions for the purpose of productization 
of electronic components and electronic systems.

פיתוח ויישום של פתרונות חומרה וטכנולוגיה עבור רכיבים 
אלקטרוניים ומערכות אלקטרוניות.                                       
                                                                                    

            

י' סיון תשע"ב - 1631/05/2012



Trade Mark No. 231025 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Closed Joint Stock Company “Industrial 
Association “KONTI”

Address: 6-b Shevchenko Avenue, Donetsk, 83100, 
Ukraine

Identification No.: 801358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery; almond confectionery; 
farinaceous foods; pastries; biscuits; bread rolls; 
buns; cakes; crackers; croissants; confectionery; 
confectionery for decorating Christmas trees; candy 
for food; cocoa products; caramels (candy); cookies; 
cookies covered with chocolate; dragées 
(confectionery); edible decorations for cakes; fruit 
jellies (confectionery); marzipan; pralines; fondants 
(confectionery); flour-milling products; gingerbread; 
jelly candies; oat-based products; pancakes; pasty; 
pastilles; confectionery products covered with 
chocolate; puddings; petits fours (cakes); rusks; 
sandwiches; sweetmeats (candy); sugar 
confectionery; chocolate-coated candies; chocolate; 
chocolate bars; luxury chocolate; waffles; chocolate 
waffles; chocolate cakes; chocolate truffles; 
chocolate cream; desserts belonging to this class; 
liquorice; macaroons; pies; tarts; jelly candies; rice 
cakes; whipped chocolate confectionery; all included 
in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים; 
ממתקים המכילים שקדים; מזון עמילני; מאפים; ביסקוויטים; 
לחמניות; לחמניות מתוקות; עוגות; מציות; קרואסונים; דברי 
מתיקה: ממתקים לקישוט עצי חג המולד; סוכריות למאכל; 
מוצרי קקאו; קרמלים (סוכריות); עוגיות; עוגיות מצופות 

בשוקולד; דרגיות (ממתקים); קישוטים אכילים לעוגות;  ג'לי 
העשוי מפירות (ממתקים); מרציפן; פרלינים; מרקחות מסוכר - 
פונדנטים (ממתקים); מוצרי קמח טחון; עוגת זנגביל; סוכריות 
ג'לי; מוצרים המבוססים על שיבולת-שועל; חמיטות; פשטידה; 
פסטילים; דברי מתיקה המצופים בשוקולד; חביצות; פתי פור 
(עוגות); צנימים; כריכים;  דברי מתיקה (סוכריות);  ממתקים 
מסוכרים; סוכריות מצופות בשוקולד; שוקולד; חטיפי שוקולד; 
שוקולד לוקסוס; אפיפיות; אפיפיות שוקולד; עוגות שוקולד; 
שוקולד טרפלס; קרם שוקולד; קינוחים השייכים לסוג הנ"ל; 

שוש; מקרונים; פשטידות; טורטים; סוכריות ג'לי; פריכיות אורז; 
ממתקי שוקולד מוקצפים; הנכללים כולם בסוג   30.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

י' סיון תשע"ב - 1731/05/2012



Trade Mark No. 231026 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Closed Joint Stock Company “Industrial 
Association “KONTI”

Address: 6-b Shevchenko Avenue, Donetsk, 83100, 
Ukraine

Identification No.: 801358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery; almond confectionery; 
farinaceous foods; pastries; biscuits; bread rolls; 
buns; cakes; crackers; croissants; confectionery; 
confectionery for decorating Christmas trees; candy 
for food; cocoa products; caramels (candy); cookies; 
cookies covered with chocolate; dragées 
(confectionery); edible decorations for cakes; fruit 
jellies (confectionery); marzipan; pralines; fondants 
(confectionery); flour-milling products; gingerbread; 
jelly candies; oat-based products; pancakes; pasty; 
pastilles; confectionery products covered with 
chocolate; puddings; petits fours (cakes); rusks; 
sandwiches; sweetmeats (candy); sugar 
confectionery; chocolate-coated candies; chocolate; 
chocolate bars; luxury chocolate; waffles; chocolate 
waffles; chocolate cakes; chocolate truffles; 
chocolate cream; desserts belonging to this class; 
liquorice; macaroons; pies; tarts; jelly candies; rice 
cakes; whipped chocolate confectionery; all included 
in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים; 
ממתקים המכילים שקדים; מזון עמילני; מאפים; ביסקוויטים; 
לחמניות; לחמניות מתוקות; עוגות; מציות; קרואסונים; דברי 
מתיקה: ממתקים לקישוט עצי חג המולד; סוכריות למאכל; 
מוצרי קקאו; קרמלים (סוכריות); עוגיות; עוגיות מצופות 

בשוקולד; דרגיות (ממתקים); קישוטים אכילים לעוגות;  ג'לי 
העשוי מפירות (ממתקים); מרציפן; פרלינים; מרקחות מסוכר - 
פונדנטים (ממתקים); מוצרי קמח טחון; עוגת זנגביל; סוכריות 
ג'לי; מוצרים המבוססים על שיבולת-שועל; חמיטות; פשטידה; 
פסטילים; דברי מתיקה המצופים בשוקולד; חביצות; פתי פור 
(עוגות); צנימים; כריכים;  דברי מתיקה (סוכריות);  ממתקים 
מסוכרים; סוכריות מצופות בשוקולד; שוקולד; חטיפי שוקולד; 
שוקולד לוקסוס; אפיפיות; אפיפיות שוקולד; עוגות שוקולד; 
שוקולד טרפלס; קרם שוקולד; קינוחים השייכים לסוג הנ"ל; 

שוש; מקרונים; פשטידות; טורטים; סוכריות ג'לי; פריכיות אורז; 
ממתקי שוקולד מוקצפים; הנכללים כולם בסוג   30.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

י' סיון תשע"ב - 1831/05/2012



Trade Mark No. 231029 מספר סימן

Application Date 24/06/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Closed Joint Stock Company “Industrial 
Association “KONTI”

Address: 6-b Shevchenko Avenue, Donetsk, 83100, 
Ukraine

Identification No.: 801358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; peanut confectionery; 
farinaceous foods; pastries; waffles; waffle cakes; 
oat-based cookies; oat flakes; desserts 
(confectionery); dragees (confectionery); fruit jellies 
(confectionery); jelly candies; marshmallow; 
marshmallow covered with chocolate; cocoa 
products; caramels; pastilles (confectionery); cakes; 
nuts-and-honey bars; crackers; croissants; corn, 
roasted; corn flakes; confectionery for decorating 
Christmas trees; liquorice (confectionery); candy for 
food; marzipan; macaroons; almond confectionery; 
mousse; marshmallow sticks; cookies; cookies 
covered with chocolate; pies; chips (cereal products); 
fondants (confectionery); praline; lozenges; 
gingerbread; gingerbread with various fillings; 
puddings; Turkish delight; rice cakes; petits fours 
(cakes); halvah; bread; sweetmeats; waffle candies; 
chocolate; chocolate desserts; chocolate cream; 
chocolate dragees with raisins or nuts; chocolate 
paste; chocolate pastries; chocolate candies; 
chocolate sticks; chocolate figurines; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח.; ממתקים המכילים בוטנים; מזון 
עמילני; דברי מאפה; אפיפיות; עוגות אפיפיות; עוגיות שיבולת 

שועל; פתיתי שיבולת שועל; קינוחים (ממתקים); דרגיות 
(ממתקים); ג'לי העשוי מפירות (ממתקים); סוכריות ג'לי; 
מרשמלו; מרשמלו מצופה בשוקולד; מוצרי קקאו; קרמלים; 
פסטילים (ממתקים); עוגות; חטיפי אגוזים ודבש; מציות; 

קרואסונים; תירס, פתיתי תירס קלויים; ממתקים לקישוט עצי 
חג המולד; שוש (ממתקים); סוכריות המיועד לאכילה; מרציפן; 
עוגיות מקרונים; ממתקים המכילים שקדים; קציפה; מקלוני 
מרשמלו; עוגיות; עוגיות מצופות בשוקולד; פשטידות; טוגנים 
(מוצרי דגנים); מרקחות מסוכר - פונדנטים (ממתקים); פרלין; 
לכסניות; עוגת זנגביל; עוגת זנגביל בעלת מילוים שונים; 

חביצות; רהט לקום; פריכיות אורז;  פתי פור (עוגות); חלבה; 
לחם;  דברי מתיקה; סוכריות אפיפית; שוקולד; קינוחי שוקולד; 
קרם שוקולד; דרגיות שוקולד המכילות  צימוקים או אגוזים; 
ממרח שוקולד; מאפי שוקולד; ממתקי שוקולד; זרדי שוקולד; 

פסלוני שוקולד;  הנכללים כולם בסוג   30.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

י' סיון תשע"ב - 1931/05/2012



STYLUS

Trade Mark No. 231642 מספר סימן

Application Date 25/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: STYLUS MEDIA GROUP LIMITED

Address: 239 Regents Park Road, London, N3 3LF, 
United Kingdom

Identification No.: 801446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising analysis; advertising and 
promotional services provided via the Internet; 
business information; business management; 
business administration; business organisation; 
business planning; data base services; marketing; 
market research and analysis; market forecasting; 
economic forecasting; online research and 
information, relating to business research, market 
research; research services relating to consumer 
induatries; survey services; opinion polling; online-
data processing services; on-line advertising on a 
computer network; on-line provision of business and 
trade information including such services provided 
electronically; organisation, operation and 
supervision in relation to the aforementioned 
services; advisory, informatory and consultancy 
services all in relation to the aforementioned 
services; all included in class 35.

פרסום; ניתוח פרסום; שירותי פרסום וקידום המסופקים דרך 
האינטרנט; מידע עסקי; ניהול עסקי; מינהל עסקי; ארגון עסקי; 
תכנון עסקי; שירותי בסיס נתונים;  שיווק; ניתוח וחקר שוק; 
תחזית שוק; תחזית כלכלית; מחקר ומידע מקוון המתייחסים 

כולם למחקר עסקי, מחקרי שוק; שירותי מחקר בקשר 
לתעשיית הצריכה; שירותי סקר; סקרי דעת קהל; שירותי עיבוד 

נתונים באופן מקוון; פרסום מקוון ברשת מחשב; אספקה 
מקוונת של מידע עסקי ומסחרי כולל שירותים כאלו המסופקים 
בצורה אלקטרונית; ארגון, הפעלה ופיקוח בקשר לשירותים 
הנזכרים לעיל; שירותי ייעוץ, נתינת מידע ויעץ הכל בקשר 

לשירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 25/01/2010, No. 2537146 ממלכה מאוחדת, 25/01/2010, מספר 2537146

Class: 35 סוג: 35

י' סיון תשע"ב - 2031/05/2012



Trade Mark No. 231962 מספר סימן

Application Date 28/07/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DIN MARKETING LTD. שם: דין שיווק וקליה בע"מ

Address: 12 MOSHAV MAZOR, 73160, Israel כתובת : מושב מזור 12, 73160, ישראל

Identification No.: 512451105מספר זיהוי: 512451105

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Revach

Address: P.O.B. 424, Or Yehuda, 60200, Israel

שם: ישראל רווח, עו"ד

כתובת : ת.ד. 424, אור יהודה, 60200, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Kitchenware, namely, chopstick and sushi rolling 
mats.

כלי מטבח, דהיינו, מקלות אכילה ומשטחי גילגול.                   
  

י' סיון תשע"ב - 2131/05/2012



Trade Mark No. 232029 מספר סימן

Application Date 02/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Salt of The Earth Eilat Ltd. שם: מלח הארץ אילת בע"מ

Address: P.O.B. 30300, Atlit, Israel כתובת : ת.ד. 30300, עתלית, ישראל

Identification No.: 510730179מספר זיהוי: 510730179

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Livne, Adv.

Address: 2 Pal-Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: יוסף ליבנה, עו"ד

כתובת : שד' פל-ים 2, חיפה, 33095, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Salt; included in class 30. מלח; הנכללים כולם בסוג 30.   

י' סיון תשע"ב - 2231/05/2012



kama.co.il

Trade Mark No. 232227 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KAMA - PRICE COMPARISON Ltd. שם: כמה - השוואת מחירים בע"מ

Address: רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 514266030מספר זיהוי: 514266030

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eytan Liraz

Address: Sonol Tower, 17 Floor 52 Derech Meanchem 
Begin, Tel Aviv, 67137, Israel

שם: איתן לירז, עו"ד

כתובת : מגדל סונול, קומה 17 דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 
67137, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Technological services, research services, analysis, 
design and development of computer hardware and 
software in the field of price comparison and analysis 
of products and services, market research, navigating 
consumersto shop for the purpose of purchase of 
products and services, sale and provision of products 
and services, advertising and rental of advertising 
space, consulting, creating indexes, links to internet 
websites, mapping services, provision of commercial 
information; all included in class 42.

שירותים טכנולוגיים, שרותי מחקר, ניתוח, עיצוב ופיתוח של 
תוכנה וחומרת מחשב בתחומי השוואת וניתוח מחירי מוצרים 
ושירותים, מחקרי שווקים, ניתוב צרכנים לבתי עסק לשם 
רכישת מוצרים ושירותים, מכירה ואספקה של שירותים 
ומוצרים, פרסום והשכרת שטחי פרסום, ייעוץ, יצירת 

אינדקסים, קישורים לאתרי אינטרנט, שירותי מיפוי וכן אספקה 
של מידע מסחרי; הכל כלול בסוג 42.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י' סיון תשע"ב - 2331/05/2012



Trade Mark No. 232631 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0788051 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Liqueurs, especially herbal liqueurs, spirits.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 03/06/2002, No. 302 26 859.6/33 גרמניה, 03/06/2002, מספר 859.6/33 26 302

Class: 33 סוג: 33

י' סיון תשע"ב - 2431/05/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours orange, gold, 
green, brown, white and black as shown in the  mark.

The mark is a three-dimensional mark. הסימן הינו סימן תלת מימדי.

The mark consist of the figuration of a bottle with the 
name Jagermeister embossed on the sides of the 
bottle and a label containing graphical elements and 
among others the word Jagermeister .The shape of 
the bottle does not constitute a part of the mark.

 Owners

Name: MAST-Jägermeister AG

Address: Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbüttel, 
Germany

Identification No.: 71172

(Germany Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל

י' סיון תשע"ב - 2531/05/2012



FOAMIX

פואמיקס
Trade Mark No. 232928 מספר סימן

Application Date 21/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Foamix Ltd. שם: פואמיקס בע"מ

Address: 2 Holzman St., P.O.B. 4038, Ness Ziona, 
74140, Israel

כתובת : רח' הולצמן 2, ת.ד. 4038, נס ציונה, 74140, ישראל

Identification No.: 513368811מספר זיהוי: 513368811

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non medical cosmetic preparations able to foam, 
foams and mousses for the mucosa, for the skin, for 
the body cavities, for personal use, for use on babies, 
for use on children, for use on adults, but not 
shaving; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה לא רפואיים הניתנים להקצפה, קצפים 
ומוסים למוקוזה, לעור, לחללי הגוף,לשימוש אישי, לשימוש על 
תינוקות, לשימוש על ילדים, לשימוש על מבוגרים, לא לגילוח; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       

                                                          

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals carriers, compositions and foams 
for delivery of prescription and non-prescription 
therapeutical agents for prevention or treatment of 
topical, body cavity or mucosal diseases and 
disorders including dermatitis, dermatoses, allergy, 
alopecia, microbial, cancer, pigmentation, ageing, 
inflammatory, wound, burn, and hair related diseases 
and disorders; pharmaceutical formulations for use 
as anti-microbials, anti-acne, anti-psoriasis, anti-
inflammatories, contraceptives, insecticides, and 
sunscreens; sanitary preparations for medical 
purposes; and infant skin care in the nature of 
medicated baby oils, medicated baby creams, 
medicated baby foams and mousses; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות נשאים, תרכובות וקצפים למתן רכיבים 
תרפויטיים עם או ללא מרשם עבור מניעה או טיפול במחלות או 
הפרעות של העור, או של חללי הגוף או של המוקוזה, כגון 
דרמטיטיס ,דרמטוזיס, אלרגיות, מקרוביליות, סרטן , 

פגמנטציה, הזדקנות, דלקת, ריפוי של כוויות ופצעים, שער 
והתקרחות; פורמולציות רוקחיות המשמשות כמסנני קרינה, 

כאמצעי מניעה, כאנטי מקרוביאלי, כאנטי 
אקנה,כאנטי-פסוריאזיס, כאנטי- דלקת, כתכשירים לטיפול בעור 
תנוקות כגון שמן תנוקות תרופתי, קרם תנוקות תרופתי, קצפים 
מוסים תרופתיים, כקוטלי חרקים, כתכשירים סניטריים לשימוש 

רפואי הנכללים כולם בסוג 5.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

י' סיון תשע"ב - 2631/05/2012



SUBSTANTIEL 

Trade Mark No. 233099 מספר סימן

Application Date 10/10/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 3728798 צרפת מספר: 3728798

Dated 09/04/2010 (Section 16) מיום 09/04/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 1382

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lotions,  creams, emulsions oils, balms, gels and 
hydrating  fluids  for  face  care, body care and hands 
 care; beauty masks for face care and body care; 
cosmetics,  perfumery,  essential  oils, toiletries, 
skincare products for face and body;all included in 
class 3.

תחליבים, קרמים, שמני אמולסיות, קרמים מרגיעים, ג'ל ונוזלים 
מלחחים לטיפוח הפנים, הגוף והידיים; מסכות יופי לטיפוח 
הפנים והגוף; קוסמטיקה, בישום, שמנים אתריים, תמרוקים, 

תכשירים לטיפוח עור הפנים והגוף, הנכללים כולם בסוג 3.       
                                                                                    

              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 09/04/2010, No. 10 3 728 798 צרפת, 09/04/2010, מספר 798 728 3 10

Class: 3 סוג: 3

י' סיון תשע"ב - 2731/05/2012



Trade Mark No. 233167 מספר סימן

Application Date 19/10/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 9410754

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
9410754

Dated 29/09/2010 (Section 16) מיום 29/09/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotels, providing of food and drink, temporary 
accommodation, motels, restaurants, cafeterias, tea 
rooms, bars (except clubs), holiday homes, 
temporary accommodation reservations, consultancy 
and advice (non-business) in the hotel and 
restaurants sectors; all included in class 43.

מלונות, אספקת מזון ומשקאות, מגורים זמניים, מוטלים, 
מסעדות, קפטריות, חדרי תה, ברים (למעט מועדונים), בתי 
נופש, הזמנות מראש של מגורים זמניים, ייעוץ ויעץ (לא עסקי) 
בתחומי המלונאות והמסעדנות; הנכללים כולם בסוג 43.         
                                                                                    

                                                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 12/05/2010, No. 10/3737901 צרפת, 12/05/2010, מספר 10/3737901

Class: 43 סוג: 43

י' סיון תשע"ב - 2831/05/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The colors appearing in the mark are: blue in 
pantone shade 277C, green in pantone shade 390C, 
yellow in pantone shade 123C, pink in pantone 
shade 250C.

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול בגוון פנטון 277C, ירוק בגוון 
.250C 123, ורוד בגוון פנטוןC 390, צהוב בגוון פנטוןC פנטון

 Owners

Name: ACCOR

Address: 110 avenue de France, 75013 Paris, France

Identification No.: 51569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י' סיון תשע"ב - 2931/05/2012



Trade Mark No. 233219 מספר סימן

Application Date 21/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile telephones; Smartphones; Electronic game 
software for mobile phones; Downloadable ring 
tones, graphics and music via a global computer 
network or wireless devices; Headsets; Electric 
battery chargers; Electric rechargeable batteries; 
Computers; Printers for computers; Monitors for 
computers; Personal digital assistants; 
Semiconductors; Television sets;  Digital set-top 
boxes; Optical cables; Telephones; DVD players; 
MP3 players; Computer network hubs, routers and 
switches; all included in class 09.

טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; תוכנת משחק אלקטרונית 
לטלפונים ניידים; רינגטונים, גרפיקה ומוזיקה להורדה דרך 

רשת מחשבים גלובלית או מכשירים אלחוטיים; אוזניות; מטעני 
סוללות חשמליים; סוללות חשמליות נטענות; מחשבים; 

מדפסות למחשבים; מוניטורים למחשבים; עוזרים דיגיטאליים 
אישיים; מוליכים למחצה; מערכות טלביזיה; ממירים 

 ;MP3 נגני ;DVD דיגיטאליים; כבלים אופטיים; טלפונים; נגני
מרכזי רשת מחשבים; ראוטרים ומתגים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .09
                                                                                    

                      

י' סיון תשע"ב - 3031/05/2012



Trade Mark No. 233396 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KAMA - PRICE COMPARISON Ltd. שם: כמה - השוואת מחירים בע"מ

Address: 7 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 514266030מספר זיהוי: 514266030

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eytan Liraz

Address: Sonol Tower, 17 Floor 52 Derech Meanchem 
Begin, Tel Aviv, 67137, Israel

שם: איתן לירז, עו"ד

כתובת : מגדל סונול, קומה 17 דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 
67137, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Provision of commerical data, consulting, price 
analysis, price comparison and market research, sale 
and provision of products and services, navigating 
consumers to shops for the purpose of purchase of 
products and services, as well as advertising and 
rental of advetising space, all on the internet and/or 
any other media, including cellular telephones and 
printed media; all as included in class 35.

אספקה של מידע מסחרי, ייעוץ, ניתוח מחירים, השוואת 
מחירים ומחקר שווקים מכירה ואספקה של מוצרים ושירותים, 
ניתוב צרכנים לבתי עסק לשם רכישת מוצרים ושירותים וכן 
פרסום והשכרת שטחי פרסום והכול על גבי רשת האינטרנט 
ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפונים ניידים ומדיה 
מודפסת; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 42 סוג: 42

technological services, research services, analysis, 
design and development of computer hardware and 
software in thr fields of price comparison and 
analysis of products and services, market research. 
navigating consumers to shops for the purpose of 
purchase of products and services, sale and 
provision of products and services, advertising and 
rental of advertisins space, consulting, creating 
indexes, links to internet websites, mapping services, 
provision of commerical information; all as included in 
class 42.

שירותים טכנולוגיים, שירותי מחקר, ניתוח, עיצוב ופיתוח של 
תוכנה וחומרת מחשב בתחומי השוואת וניתוח מחירי מוצרים 
ושירותים, מחקרי שווקים, ניתוב צרכנים לבתי עסק לשם 

רכישת מוצרים ושירותי, מכירה ואספקה של שירותים ומוצרים, 
פרסום והשכרת שטחי פרסום, ייעוץ, יצירת אינדקסים, קישורים 
לאתרי אינטרנט, שירותי מיפוי וכן אספקה של מידע מסחרי; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י' סיון תשע"ב - 3131/05/2012



Kama

Trade Mark No. 233397 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KAMA - PRICE COMPARISON Ltd. שם: כמה - השוואת מחירים בע"מ

Address: רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 514266030מספר זיהוי: 514266030

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eytan Liraz

Address: Sonol Tower, 17 Floor 52 Derech Meanchem 
Begin, Tel Aviv, 67137, Israel

שם: איתן לירז, עו"ד

כתובת : מגדל סונול, קומה 17 דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 
67137, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Provision of commercial data, consulting, price 
analysis, price comparison and market research, sale 
and provision of products and services, navigating 
consumers to shops for the purpose of purchase of 
products and services, as well as advertising and 
rental of advertising space, all on the internet and/or 
any other media, including cellular telephones and 
printed media; all as included in class 35.

אספקה של מידע מסחרי, ייעוץ, ניתוח מחירים, השוואת 
מחירים ומחקר שווקים מכירה ואספקה של מוצרים ושירותים, 
ניתוב צרכנים לבתי עסק לשם רכישת מוצרים ושירותים וכן 
פרסום והשכרת שטחי פרסום והכול על גבי רשת האינטרנט 
ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפונים ניידים ומדיה 
מודפסת; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 42 סוג: 42

technological services, research services, analysis, 
design and development of computer hardware and 
software in the fields of price comparison and 
analysis of products and services, market research. 
navigating consumers to shops for the purpose of 
purchase of products and services, sale and 
provision of products and services, advertising and 
rental of advertising space, consulting, creating 
indexes, links to internet websites, mapping services, 
provision of commercial information; all as included in 
class 42.

שירותים טכנולוגיים, שירותי מחקר, ניתוח, עיצוב ופיתוח של 
תוכנה וחומרת מחשב בתחומי השוואת וניתוח מחירי מוצרים 
ושירותים, מחקרי שווקים, ניתוב צרכנים לבתי עסק לשם 

רכישת מוצרים ושירותי, מכירה ואספקה של שירותים ומוצרים, 
פרסום והשכרת שטחי פרסום, ייעוץ, יצירת אינדקסים, קישורים 
לאתרי אינטרנט, שירותי מיפוי וכן אספקה של מידע מסחרי; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י' סיון תשע"ב - 3231/05/2012



Trade Mark No. 233399 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KAMA - PRICE COMPARISON Ltd. שם: כמה - השוואת מחירים בע"מ

Address: רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Identification No.: 514266030מספר זיהוי: 514266030

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eytan Liraz

Address: Sonol Tower, 17 Floor 52 Derech Meanchem 
Begin, Tel Aviv, 67137, Israel

שם: איתן לירז, עו"ד

כתובת : מגדל סונול, קומה 17 דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 
67137, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Provision of commercial data, consulting, price 
analysis, price comparison and market research, sale 
and provision of products and services, navigating 
consumers to shops for the purpose of purchase of 
products and services, as well as advertising and 
rental of advertising space, all on the internet and/or 
any other media, including cellular telephones and 
printed media; all as included in class 35.

אספקה של מידע מסחרי, ייעוץ, ניתוח מחירים, השוואת 
מחירים ומחקר שווקים מכירה ואספקה של מוצרים ושירותים, 
ניתוב צרכנים לבתי עסק לשם רכישת מוצרים ושירותים וכן 
פרסום והשכרת שטחי פרסום והכול על גבי רשת האינטרנט 
ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפונים ניידים ומדיה 
מודפסת; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 42 סוג: 42

technological services, research services, analysis, 
design and development of computer hardware and 
software in thr fields of price comparison and 
analysis of products and services, market research. 
navigating consumers to shops for the purpose of 
purchase of products and services, sale and 
provision of products and services, advertising and 
rental of advertisins space, consulting, creating 
indexes, links to internet websites, mapping services, 
provision of commerical information; all as included in 
class 42.

שירותים טכנולוגיים, שירותי מחקר, ניתוח, עיצוב ופיתוח של 
תוכנה וחומרת מחשב בתחומי השוואת וניתוח מחירי מוצרים 
ושירותים, מחקרי שווקים, ניתוב צרכנים לבתי עסק לשם 

רכישת מוצרים ושירותי, מכירה ואספקה של שירותים ומוצרים, 
פרסום והשכרת שטחי פרסום, ייעוץ, יצירת אינדקסים, קישורים 
לאתרי אינטרנט, שירותי מיפוי וכן אספקה של מידע מסחרי; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י' סיון תשע"ב - 3331/05/2012



Trade Mark No. 233400 מספר סימן

Application Date 01/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Yichia  שם: משה יחיה

Address: 9A Ha Avoda St., apt 21, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' העבודה 9א, דירה 21, תל אביב, ישראל

Identification No.: 032913980מספר זיהוי: 032913980

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pastry, cookies, cakes, sweets and candies for 
medical purposes; medicinal oil, all products contain 
cannabis; all included in class 5.

דברי מאפה, עוגיות, עוגות, ממתקים וסוכריות לצרכים רפואיים; 
 ; (cannabis ) שמנים רפואיים, כל המוצרים מכילים קנאביס

הנכללים כולם בסוג 5.       

י' סיון תשע"ב - 3431/05/2012



TRUTH OR DARE

Trade Mark No. 233414 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: MG Icon LLC

Address: 1450 Broadway, New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 801665

(Limited Liability Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body lotion; body scrub; body sprays; cosmetics and 
make-up; liquid soaps for hands, face and body; and 
perfume; all included in class 3.

תחליב גוף, מקרצף לגוף; תרסיסים לגוף; מוצרי קוסמטיקה 
ואיפור; סבונים נוזליים לידיים, לפנים ולגוף, בשמים; הנכללים 

כולם בסוג 3.                             

Class: 9 סוג: 9

Cases for eyeglasses and sunglasses, eyeglasses, 
frames for spectacles and sunglasses, sunglasses; 
all included in class 9.

נרתיקים למשקפיים ומשקפי שמש, משקפיים, מסגרות 
למשקפיים ומשקפי שמש, משקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 

                                                     .9

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; all included in class 14. תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14.                 

Class: 18 סוג: 18

Briefcases, change purses, coin purses, credit card 
cases, handbags, knapsacks, luggage, overnight 
bags, pocketbooks, purses, travel cases, wallets; all 
included in class 18.

תיקי מסמכים, נרתיקי כסף קטן, נרתיקי מטבעות, תיקי כרטיס 
אשראי, תיקי יד, תרמילי גב, מזוודה, תיקי לילה, ספרי כיס, 

נרתיקים, תיקי נסיעה, ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.           
                

Class: 25 סוג: 25

Clothing, belts, swimwear, underwear, outerwear, 
sleepwear, headwear, footwear; all included in class 
25.

דברי לבוש, חגורות, בגדי שחייה, תחתונים, בגדי יציאה, בגדי 
שינה, כיסויי ראש, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.     

י' סיון תשע"ב - 3531/05/2012



Trade Mark No. 233475 מספר סימן

Application Date 14/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054207 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAROLINA HERRERA Ltd.

Address: 501 Seventh Avenue - 17th Floor, NEW YORK, 
NEW YORK 10018, U.S.A.

Identification No.: 71341

(Estados Unidos de América, New York Sociedad de 
Responsabilidad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soap; perfumery, essential 
oils, cosmetics; hair care lotions; dentifrices.

י' סיון תשע"ב - 3631/05/2012



ZATEA

Trade Mark No. 233515 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo “Aston 
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty” (Joint 
Stock Company Aston Foods and Food Ingredients)

Address: 3B, ul. 1-ya Lugovaya, Rostov-na-Donu 344002, 
Russian Federation

Identification No.: 801676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

All goods included in Class 30 כל הטובין הנכללים בסוג 30           

Class: 31 סוג: 31

All goods included in Class 31 כל הטובין הנכללים בסוג 31           

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services for cereal products, 
confectionery, edible oils and fats, milk and milk 
products.

שירותים קמעונאיים וסיטונאיים עבור מוצרי דגנים, דברי 
מתיקה, שמני מאכל ושמנין, חלב ומוצרי חלב.                       

                

י' סיון תשע"ב - 3731/05/2012



SVETLITSA

Trade Mark No. 233516 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo “Aston 
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty” (Joint 
Stock Company Aston Foods and Food Ingredients)

Address: 3B, ul. 1-ya Lugovaya, Rostov-na-Donu 344002, 
Russian Federation

Identification No.: 801676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

All goods included in Class 31 כל הטובין הנכללים בסוג 31           

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services for cereal products, 
confectionery, edible oils and fats, milk and milk 
products.

שירותים קמעונאיים וסיטונאיים עבור מוצרי דגנים, דברי 
מתיקה, שמני מאכל ושמנין, חלב ומוצרי חלב.                       

                

י' סיון תשע"ב - 3831/05/2012



VOLSHEBNIY KRAY

Trade Mark No. 233518 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo “Aston 
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty” (Joint 
Stock Company Aston Foods and Food Ingredients)

Address: 3B, ul. 1-ya Lugovaya, Rostov-na-Donu 344002, 
Russian Federation

Identification No.: 801676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

All goods included in Class 30 כל הטובין הנכללים בסוג 30           

Class: 31 סוג: 31

All goods included in Class 31 כל הטובין הנכללים בסוג 31           

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services for cereal products, 
confectionery, edible oils and fats, milk and milk 
products.

שירותים קמעונאיים וסיטונאיים עבור מוצרי דגנים, דברי 
מתיקה, שמני מאכל ושמנין, חלב ומוצרי חלב.                       

                

י' סיון תשע"ב - 3931/05/2012



Trade Mark No. 233519 מספר סימן

Application Date 07/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo “Aston 
Produkty Pitania i Pishchevye Ingredienty” (Joint 
Stock Company Aston Foods and Food Ingredients)

Address: 3B, ul. 1-ya Lugovaya, Rostov-na-Donu 344002, 
Russian Federation

Identification No.: 801676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

All goods included in Class 31 כל הטובין הנכללים בסוג 31           

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services for cereal products, 
confectionery, edible oils and fats, milk and milk 
products.

שירותים קמעונאיים וסיטונאיים עבור מוצרי דגנים, דברי 
מתיקה, שמני מאכל ושמנין, חלב ומוצרי חלב.                       

                

י' סיון תשע"ב - 4031/05/2012



EX LIBRIS ALMA 

Trade Mark No. 233569 מספר סימן

Application Date 09/11/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Unified resource management system for use in 
libraries, namely, software and associated hardware 
for obtaining, describing, managing, distributing and 
analyzing multiple resource types in a seamless, 
streamlined fashion; computer software and 
programs used in the management of libraries, 
information enters, databases, archives, museums, 
research centers and information resources; 
computer software and programs used in creating, 
archiving, indexing, searching and displaying 
databases, libraries, information centers, archives, 
museums, research centers, texts, information 
resources and digital resources and collections; 
computer software and programs for user portal for 
academic environment; all included in class 9.

מערכת סוכמת לארגון משאבים לשימוש בספריות, דהיינו, 
תוכנה וחומרה קשורה לקבלה, תיאור, ניהול, הפצה ואבחון 
סוגים של משאבים בצרת זרימה חסרת תפר; תוכנת מחשב 

ותוכניות מחשב המשמשות בניהול ספריות, מרכזי מידע, בסיסי 
נתונים, ארכיונים, מוזאונים, מרכזי מחקר ומשאבי מידע; 
תוכנות מחשב ותוכניות מחשב המשמשות ליצירה, לגניזה, 
לתיוג, לחיפוש ולתצוגת בסיסי נתונים, ספריות, מרכזי מידע, 
ארכיונים, מוזאונים, מרכזי מחקר, טקסטים, משאבי מידע 

ומשאבים ואוספים דיגיטליים; תוכנות מחשה ותוכניות מחשב 
לכניסת משתמש עבור סביבה אקדמית; הנכללים כולם בסוג 9. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 35 סוג: 35

Advertising; sales promotion; business management; 
business organization; wholesaling, retailing and mail 
order services in the fields of computers, hardware, 
software and computer programs; processing and 
extracting searchable data and information, 
databases, archives, texts and digital resources and 
collections; all included in class 35.

פרסום; קידום מכירות; ניהול עסקים; ארגון עסקים; שירותי 
סיטונאות, קמעונאות והזמנות דואר בתחום של מחשבים, 
חומרת מחשב, תכנות ותוכניות מחשב; עיבוד ומיצוי נתונים 
וידע, מאגרי מידע, ארכיבים, טקסטים ומשאבים ואוספים 

דיגיטליים הניתנים לחיפוש; הנכללים כולם בסוג 35.               
                                                                                    
                                                                              

Class: 42 סוג: 42

Library resource management services for obtaining, 
describing, managing, distributing, and analyzing 
multiple resource types; computer services, namely, 
design and development of computer software and 
systems for libraries, information centers, databases, 
archives, museums, research centers, and 
information resources; computer programming 
services for others; design and developing of 
computer software and programs; installation, 
updating, and maintenance of computer software and 
programs, computer systems analysis; technical 
support services relating to computer hardware; 
software and programs, namely, repair of computer 
software and computer programs; search engine 
services in the field of library collections, databases 
and information resources; consulting services 
relating to the aforementioned services

שירותי ניהול משאבי ספריה לקבלת, תאורת ניהול, הפצה 
ואבחון סוגים של משאבים, שירותי מחשב, דהיינו, תכנון ופיתוח 

של תוכנות מחשב ומערכות לספריות, מרכזי מידע, בסיסי 
נתונים, ארכיונים, מוזאונים, מרכזי מחקר ומשאבי מידע; 
שירותי תכנות מחשבים עבור אחרים; שירותי תכנון ופיתוח 

המתייחסים לתוכנות מחשב ותוכניות מחשב; עיצוב ופיתוח  של 
תוכנות מחשב ותכניות מחשב; התקנה,עדכון  ואחזקה של  
תוכנות מחשב תוכניות מחשב; ניתוח מערכות מחשב; שירותי 
תמיכה טכנית בעבור חומרת מחשב, תוכנת מחשב, ותוכניות  
מחשב, דהיינו,תיקון של תוכנות מחשב ותוכניות מחשב; שירותי 
מנוע חיפוש בתחום אוסף של ספרייה,בסיס נתונים ומאגרי 
מידע;  שירותי ייעוץ המתייחסים לשירותים הנזכרים לעיל; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

י' סיון תשע"ב - 4131/05/2012



Ownersבעלים

Name: EX LIBRIS LTD. שם: אקס ליבריס בע"מ

Address: Technological Park, Building 9 Malcha, 
Jerusalem, Israel

כתובת : גן טכנולוגי, בנין 9 מלחה, ירושלים, ישראל

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

י' סיון תשע"ב - 4231/05/2012



Trade Mark No. 233611 מספר סימן

Application Date 28/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054916 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UNTIED STATES POSTAL SERVICE

Address: 475 L'Enfant Plaza, SW, Washington, DC 
202601136, U.S.A.

Identification No.: 71375

(District of Columbia, United States INDEPENDENT 
ESTABLISHMENT OF THE EXECUTIVE BRANCH OF 
THE UNITED STATES GOVERNMENT)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Envelopes and boxes for shipping and packaging; 
printed matter, namely printed money orders; 
philatelic products, namely posters, paper banners 
and art prints pertaining to commemorative stamps 
and stamp collecting; stationery, framed stamp art 
prints.

Class: 35 סוג: 35

Sorting, handling, and receiving packages, envelopes 
and letters; retail store and mail order services 
featuring postage stamps, philatelic products, 
stationery products, gifts, clothing, novelty items, 
bags and collectibles.

Class: 39 סוג: 39

Pickup, transportation, and delivery of packages and 
documents by various modes of transportation; 
electronic storage of messages and data.

י' סיון תשע"ב - 4331/05/2012



STOREONCE

Trade Mark No. 233672 מספר סימן

Application Date 14/11/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009523895

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009523895

Dated 15/11/2010 (Section 16) מיום 15/11/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for data deduplication; data 
storage equipment and devices; computer servers; 
computer hardware; computer software; all included 
in Class 9.

תכנת מחשב להסרת נתונים משוכפלים; ציוד והתקנים לאחסון 
נתונים; שרתי מחשב; חמרת מחשב; תכנת מחשב; הכל כלול 
בסוג 9.                                                                           

                      

Class: 35 סוג: 35

Data storage services; included in class 35. שירותי אחסון נתונים; הנכללים בסוג 35.               

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SaaS); all included in Class 
42.

 תכנה כשירות (SaaS); הכל כלול בסוג 42.                         
          

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 14/05/2010, No. 85/039333 ארה"ב, 14/05/2010, מספר 85/039333

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

י' סיון תשע"ב - 4431/05/2012



UNICITY

Trade Mark No. 233861 מספר סימן

Application Date 24/11/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unicity Properties, Inc.

Address: 1201 North 800 East Building W, Orem, UT, 
84097, U.S.A.

Identification No.: 70566

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery essential oils, cosmetics, lotions, 
masks, oils, scrubs, hair lotions, shampoos, 
conditioners, hair colouring agents; dentifrices, 
toothpaste, dental floss; all included in class 3             
                                                      

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים, 
מסיכות (קוסמטיקה), שמנים (קוסמטיקה), מברשות קרצוף, 
תרחיצים לשיער, תכשירי שמפו, מייצבים לשיער, צבעי שיער, 
תכשירים להיגיינת הפה, משחות שיניים, חוטים דנטליים; 

הנכללים כולם בסוג 3

Class: 5 סוג: 5

 Herbal teas; diuretic preparations; wound dressings; 
burn dressings; preparations for treating colds; pollen 
for use as a dietary supplement, dietary 
supplements, nutritional supplements, vitamin and 
mineral supplements; all included in class 5

תה צמחים,תכשירים משתנים, חומרי חבישה לפצעים, חומרי 
חבישה לכוויות, תכשירים לטיפול בהצטננות, אבקנים לשימוש 

כתוסף דיאטטי, תוספים דיאטטים, תוספי תזונה, תוספי 
ויטמינים ומינרלים; הנכללים כולם בסוג 5                             
                                                                              

Class: 35 סוג: 35

Advertising; establishment of direct sales business 
franchises; establishment of independent distribution 
channels and rendering technical assistance in 
connection with the establishment and/or operation of 
person to person wholesale and retail merchandising 
of various goods, namely personal care products, 
cosmetics, nutritional supplements and dietary 
supplements; all included in class 35

פרסום, יסוד זיכיונות עסקיים למכירה ישירה, הקמה של ערוצי 
הפצה עצמאיים ומתן סיוע טכני בהקמה ו/או תפעול של סחר 
סיטונאי וקמעונאי בין-אישי של מוצרים מגוונים, דהיינו מוצרים 

לטיפוח אישי, מצורי קוסמטיקה, תוספי תזונה ותוספים 
דיאטטים ; הנכללים כולם בסוג 35                                       
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Trade Mark No. 234033 מספר סימן

Application Date 27/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057342 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CEMEX RESEARCH GROUP AG

Address: Römerstr. 13, CH-2555 Brügg bei Biel, 
Switzerland

Identification No.: 71466

(Suiza Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; rigid pipes, not of 
metal, for building; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable buildings, not of metal; monuments, not 
of metal.

Class: 37 סוג: 37

Construction; repair; installation services; all related 
to building.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 05/10/2010, No. 
009421991

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/10/2010, מספר 
009421991

Class: 19 סוג: 19

Class: 37 סוג: 37
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Trade Mark No. 234060 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: QUICK CAFE LTD שם: קוויק קפה בע"מ

Address: 46 Yavne Street, Ramat Hasharon, 47021, 
Israel

כתובת : רח' יבנה 46, רמת השרון, 47021, ישראל

Identification No.: 513818021מספר זיהוי: 513818021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Maimon Avitan, Adv.

Address: 7 Jabotinsky St., Moshe Aviv Tower, 53 Floor, 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: מימון אביטן עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 53, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Coffe shops and restaurants, consultation services in 
those fields; all included in class 43.

בתי קפה ומסעדות, מתן שירותי ייעוץ להם; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                                                   
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Trade Mark No. 234090 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mana Y.A. LTD. שם: מנה י.א. בע"מ

Address: 1 רחוב הסוללה, P.O.B. 904,  .בית שמש, 99000, א.ת
מערבי בית שמש, ישראל

כתובת : רחוב הסוללה 1, ת.ד. 904, בית שמש, 99000, א.ת. 
מערבי בית שמש, ישראל

Identification No.: 511830150מספר זיהוי: 511830150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery and pastry products, snack's, flour,  heart 
shaped potato based snack in different flavors, such 
as classic, grill and chocolate maple.

דברי מאפה, חטיפים, קמח, חטיף על בסיס תפוחי אדמה 
בצורת לבבות בטעמים שונים כגון: קלאסי, גריל, שוקו ומייפל.   
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VERSACE

Trade Mark No. 234281 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: GIANNI VERSACE S.P.A.

Address: 38 Via Manzoni, Milano, Italy

Identification No.: 70290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses, namely, eyeglasses; sunglasses; spectacle; 
spectacles frames; monocles; binoculars, lorgnettes; 
spectacles cases, spectacles chains; spectacles 
cords; parts and accessories for the aforementioned 
products, namely, eyeglasses lenses and optical 
frames; calculating machines, phones, mobile 
phones (with and without cameras, music and radio 
players and headphones); computers, laptops, 
palmtops; parts and accessories for the 
aforementioned products; pre recorded CD'S and 
DVD'S.

משקפיים, דהיינו, משקפי עיניים, משקפי שמש, משקפי ראיה, 
מסגרות למשקפיים, משקפי בעלי עדשה אחת, משקפות, 

משקפות תאטרון; נרתיקים למשקפיים, שרשראות למשקפיים, 
חבלים למשקפיים; חלקים ואביזרים עבור הטובין האמורים, 
דהיינו, משקפיים, עדשות ומסגרות אופטיות; מכונות חישוב; 
טלפונים, טלפונים ניידים (עם וללא מצלמות, נגני מוסיקה ורדיו 
ואוזניות); מחשבים, מחשבים נשאים, מחשבי כף יד; חלקים 
ואביזרים עבור כל הטובין האמורים; CD ו- DVD מוקלטים 

מראש.                                                                           
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Trade Mark No. 234294 מספר סימן

Application Date 12/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058208 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3886196 ארה"ב מספר: 3886196

Dated 07/12/2010 (Section 16) מיום 07/12/2010 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, light 
green, dark green and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephony software, namely, computer software for 
making, managing, and receiving phone calls, and for 
reviewing, managing, and playing electronic voice 
messages.
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Trade Mark No. 234439 מספר סימן

Application Date 28/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058764 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Preparations for preventing corrosion.

Class: 6 סוג: 6

Ores; transportable buildings; non-electric cables and 
wires; pipes and tubes; valves and valve fittings and 
parts and accessories therefor; pipe hangers; metal 
pipe products and accessories therefor; pipe linings; 
metal building materials; metal pipes and fluid 
conduits and couplings and fittings therefor; metal 
signage; fire doors; fences and fence fittings; 
sprinkler tube and sprinkler tube fittings; cable tray; 
metal tubing; metal roll form shapes and angles; 
barbed tape; metal strut channels and fittings; all of 
the aforesaid goods being made wholly or principally 
of common metal.

Class: 7 סוג: 7

Hose reels; valves and valve fittings and parts and 
accessories therefor; actuators for opening and 
closing valves and parts and fittings therefor; actuator 
positioners; actuator controls; all of the aforesaid 
goods being parts of machinery; pumps; dust and 
particle collection and cleaning equipment; tools for 
effecting forced entry (machines); compressors; 
steam traps; automatically operated actuators for 
opening and closing valves.
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Class: 9 סוג: 9

Thermal imaging cameras; breathing apparatus and 
respiratory equipment, not for medical use; magnetic 
data carriers; recording disks; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; data processing equipment; computer 
hardware and parts, fittings and accessories therefor; 
computer software; diagnostic apparatus and 
instruments, not for medical use; signal transmitters, 
receivers and switches; antennas; lasers; 
environmental sensors and detectors; monitoring and 
control apparatus and instruments; fiber optic cable; 
fiber optic connectors; cable assemblies; electric 
cables; electromechanical cables; electric and 
electronic control panels; electric connections; 
junction boxes; circuit breakers; fire protection, alarm, 
detection and extinguishing systems including 
telecommunications and electrical components; fire 
alarms; fire sprinklers, fire hose nozzles; electrical 
and electronic valves and valve fittings and parts and 
accessories therefor; meters; electronic measuring, 
monitoring, detection, indication, regulation and 
analysing equipment; fluid and liquid flow meters; 
fluid sensors; water quality sensors; water quality 
analysers; liquid level and liquid depth sensors; 
access control equipment and parts and accessories 
therefor; electromagnetic locks; electronic keypads; 
access control cards; card readers; radio frequency 
identification devices; data processing apparatus and 
related peripheral apparatus in connection with 
tunnel safety; monitoring apparatus and parts, fittings 
and accessories therefor; electronic personnel and 
article tracking, monitoring and location equipment; 
point of sale monitoring and security apparatus and 
systems; security apparatus and instruments; 
intrusion detection apparatus and instruments; 
alarms and parts and fittings therefor; sirens; signage 
(luminous or mechanical); safety and protective 
clothing, equipment, apparatus and instruments; 
helmets; devices enabling wireless connection 
between electronic apparatus; communication 
systems using radio paging; heat tracing and 
regulating apparatus; thermometers, thermostats; 
computer hardware and software, for use with 
medical patient monitoring equipment, for receiving, 
processing, transmitting and displaying data; 
conduits for electric cables and parts and fittings 
therefor; cathodic anti-corrosion apparatus; electronic 
snow melting cables; fall protection equipment for fall 
restraint and fall arrest; wireless (control) apparatus 
and equipment; pressure regulators and parts and 
accessories therefor for regulating the pressure of 
liquid, semi-liquid, and gaseous substances in 
industrial processes; electrical conduits and 
couplings and fittings therefor; fire sprinklers and 
nozzles; pipes and electrical conduits and couplings 
and fittings therefor.

Class: 11 סוג: 11

Water filtering apparatus; water purifying apparatus 
and machines; water distribution plants; water supply 
installations; water purification installations; water 
softening apparatus; heating systems; electric 
heating apparatus; irrigation installations; pressure 
water tanks and parts therefor; air purification and 
filtration apparatus; hydrants (not for fire).

י' סיון תשע"ב - 5231/05/2012



Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; mechanical-based 
time clocks and master clock systems.

Class: 17 סוג: 17

Plastics in molded and extruded form; fire fighting 
hoses; adhesive tape products used to install cable; 
polymeric tape products used to prevent corrosion on 
pipes; pipe joints; fluid conduits and couplings and 
fittings therefor; insulation materials; heat shrinkable 
tubing; all of the aforesaid goods being made wholly 
or principally of non-metallic materials.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic fire doors; non-metallic cable trays; non-
metallic conduits.

Class: 37 סוג: 37

Construction, repair, installation, maintenance and 
inspection services relating to fire protection systems, 
electrical communications systems, water and waste 
water systems, alarm, security and access control 
systems, heating systems, ventilating and air 
conditioning systems, pipelines, valves, valve fittings 
and actuators, dust and particle collection cleaning 
equipment, electronic monitoring equipment and 
apparatus, traffic and transport management 
systems, heating, temperature sensing, snow melting 
and de-icing systems; inspection services in the 
course of construction, repair, installation, and 
maintenance services relating to fire protection 
systems, electrical communications systems, water 
and waste water systems, alarm, security and access 
control systems, heating systems, ventilating and air 
conditioning systems, pipelines, valves, valve fittings 
and actuators, dust and particle collection cleaning 
equipment; relating to electronic monitoring 
equipment and apparatus, traffic and transport 
management systems, heating, temperature sensing, 
snow melting and de-icing systems; pipeline laying 
services; leasing of plant and machinery related to 
construction sites; installation, maintenance and 
repair services relating to fire protection and 
extinguishing apparatus and to security and 
monitoring apparatus and to apparatus for such 
systems.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; transmission, reception and 
processing of sound; electronic mail and messaging 
services.

Class: 39 סוג: 39

Distribution and supply of goods; water distribution 
and supply.

Class: 40 סוג: 40

Water treatment services; purification of air, namely 
of emissions.
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Class: 41 סוג: 41

Editing or recording of sound.

Class: 42 סוג: 42

Design services relating to fire protection and 
extinguishing systems and to security and monitoring 
systems and to apparatus for such systems and to 
computer software for such systems and apparatus; 
computer software maintenance services relating to 
fire protection and extinguishing systems and to 
security and monitoring systems and to apparatus for 
such systems; design services relating to traffic 
management and transportation systems and to 
telecommunications systems relating thereto; design 
and engineering of systems for heating and cooling, 
sensing systems, sealing and corrosion protection 
systems; technical project studies; system and 
process design services relating to water supply, 
drinking water treatment, rainwater facilities, water 
systems and hydraulic equipment; environmental 
consulting services in the field of research, feasibility 
studies, facilities planning, final design and 
construction services; monitoring of emission quality.

Class: 45 סוג: 45

Alarm response and verification services; monitoring 
and control of alarm and security systems, of water 
flow and of home automation systems; centralized 
burglar and fire alarm services; building access 
services, building energy management services, 
security services relating to the heating, ventilation, 
air conditioning and lighting of buildings; security 
services in the field of monitoring and of telephone 
calls from subscribers and notifying emergency 
facilities; theft recovery services; security tracking 
services for pets, homes, people and businesses; 
consulting services, including through call centers, for 
all of the aforesaid services; concierge services for 
others comprising making requested personal 
arrangements and reservations and providing 
customer-specific information to meet individual 
needs with respect to all the aforesaid services; 
leasing of fire fighting equipment; monitoring services 
relating to fire protection and extinguishing systems 
and to security and monitoring systems and to 
apparatus for such systems and to computer 
software for such systems and apparatus.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 25/06/2010, No. 605857 שוויץ, 25/06/2010, מספר 605857

Class: 2 סוג: 2

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Tyco International Services GmbH

Address: Freier Platz 10, CH-8200 Schaffhausen, 
Switzerland

Identification No.: 71573

(Suisse Société anonyme)

Class: 11 סוג: 11

Class: 14 סוג: 14

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 234447 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0933284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Orexo AB

Address: Box 303, SE-751 05 UPPSALA, Sweden

Identification No.: 71579

(Sweden Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical namely, for the treatment of 
heartburn, migraine, insomnia, urinary incontinence, 
asthma, rhinitis, osteoarthritis, inflammatory 
diseases, chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), cancer as well as pain relief and pain killers.
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Trade Mark No. 234459 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0935680 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Orexo AB

Address: Box 303, SE-751 05 UPPSALA, Sweden

Identification No.: 71579

(Sweden Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical namely, for the treatment of 
heartburn, migraine, insomnia, urinary incontinence, 
asthma, rhinitis, osteoarthritis, inflammatory 
diseases, chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), cancer as well as pain relief and pain killers.
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Trade Mark No. 234460 מספר סימן

Application Date 15/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0933283 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Orexo AB

Address: Box 303, SE-751 05 UPPSALA, Sweden

Identification No.: 71579

(Sweden Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical namely, for the treatment of 
heartburn, migraine, insomnia, urinary incontinence, 
asthma, rhinitis, osteoarthritis, inflammatory 
diseases, chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), cancer as well as pain relief and pain killers.
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Trade Mark No. 234502 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for the transmission of sound and image; 
telecommunications apparatus; mobile 
telecommunication apparatus; mobile 
telecommunications handsets; computer programs; 
computer hardware; computer software; computer 
software and electronic data processing software for 
the transmission of data, messages and images with 
electronic and electric devices and the computer-
aided transmission of messages and images; data 
carriers containing software for the transmission of 
data, messages and information with electronic and 
electric devices and the computer-aided transmission 
of messages and images; blank magnetic data 
carriers; computer software creating searchable 
databases of information and data; computer 
software downloadable from the Internet; PDAs 
(Personal Digital Assistants), pocket PCs, mobile 
telephones, laptop computers; telecommunications 
network apparatus; drivers software for 
telecommunications networks and for 
telecommunications apparatus; computer software 
recorded onto CD Rom; SD-Cards; magnetic cards, 
encoded cards; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 9.

התקנים לצורך העברה של קול וחוזי; התקני טלקומוניקציה; 
התקני טלקומוניקציה ניידים; שפופרות להתקני טלקומוניקציה 
ניידים; תוכניות מחשב; חומרות מחשבים; תוכנות מחשבים; 
תוכנות מחשבים ותוכנות עיבוד מידע אלקטרוניות לצורך 
העברת נתונים, הודעות ותמונות עם מכשירים אלקטרוניים 
וחשמליים ועברה בעזרת מחשב של הודעות ותמונות; נושאי 
נתונים המכילים תוכנה לשם העברת נתונים, הודעות ומידע 
באמצעות מכשירים אלקטרוניים וחשמליים והעברה בעזרת 
מחשב של הודעות ותמונות; נושאי נתונים מגנטיים ריקים; 
תוכנת מחשב שיוצרת מאגר נתונים בר חיפוש של מידע 

 PDA's ;ונתונים; תוכנת מחשב הניתנת להורדה מהאינטרנט
(עוזרים דיגיטליים אישיים), מחשבי כיס, טלפונים ניידים; 
מחשבים נישאים; התקנים לטלקומוניקציה רשתית; תוכנה 
לדרייברים לצורך טלקומוניקציה רשתית ולהתקני תקשורת; 
תוכנת מחשב שמוקלטת לתקליטורים; כרטיסי SD; כרטיסים 
מגנטיים, כרטיסים מוצפנים; חלקים ואביזרים עבור הסחורות 
האמורות; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

י' סיון תשע"ב - 5931/05/2012



 Owners

Name: Jajah Inc.

Address: 2513 Charleston Road, Suite 102, Mountain 
View, California, 94043, U.S.A.

Identification No.: 801762

Delaware Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; telecommunications services; 
telephone communication services; internet 
telephony services; mobile telecommunications 
services; telecommunications portal services; 
Internet portal services; mobile telecommunications 
network services; fixed line telecommunication 
services; provision of broadband telecommunications 
access; broadband services; broadcasting services; 
television broadcasting services; broadcasting 
services relating to Internet protocol TV; provision of 
access to Internet protocol TV; Internet access 
services; email and text messaging services; 
transmission of data, messages and information with 
electronic and electric devices; video 
teleconferencing services; voice over internet 
protocol (VOIP) services; information services 
provided by means of telecommunication networks 
relating to telecommunications; services of a network 
provider, namely rental and handling of access time 
to data networks and databases, in particular the 
Internet; communications services for accessing a 
database, leasing of access time to a computer 
database, providing access to computer databases, 
rental of access time to a computer database; 
operation of a network, being telecommunication 
services; information and advisory services relating to 
the aforesaid; information and advisory services 
relating to the aforesaid services provided on-line 
from a computer database or the Internet; information 
and advisory services in relation to the aforesaid 
services provided over a telecommunications 
network; all included in class 38.

טלקומוניקציה; שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת טלפון; 
שירותי טלפוניה אינטרנטיים; שירותי טלקומוניקציה ניידת; 

שירותי פורטל של טלקומוניקציה; שירותי פורטל אינטרנטיים; 
שירותי רשת לטלקומוניקציה ניידת; שירותי טלקומוניקציה 

לקווים נייחים; אספקת גישת פס רחב לטלקומוניקציה ; שירותי 
פס רחב; שירותי שידור; שירותי שידור טלוויזיה; שירותי שידור 
בקשר עם טלוויזיה על גבי האינטרנט; אספקת גישה לשירותי 
טלוויזיה אינטרנטיים; שירותי גישה לאינטרנט; שירותי דואר 
אלקטרוני ומסרונים; העברה של נתונים, הודעות ומידע 

באמצעות  מכשירים אלקטרוניים וחשמליים; שירותי ועידת 
מרחוק באמצעות וידאו; שירותי העברת קול על גבי פרוטוקול 
אינטרנטי (VOIP); שירותי מידע המסופקים באמצעות רשתות 
טלקומוניקציה בקשר עם טלקומוניקציה; שירותי ספקי רשת, 

דהיינו השכרה וטיפול בזמן גישה לרשתות נתונים ומאגרי מידע, 
במיוחד האינטרנט; שירותי תקשורת לצורך גישה למאגרי 
נתונים, החכרה של זמן גישה למאגרי נתונים ממוחשבים, 
אספקת גישה למאגרי נתונים ממוחשבים, השכרה של זמן 
גישה למאגרי מידע ממוחשבים; הפעלת רשת, שמהותה 

שירותי טלקומוניקציה; שירותי מידע וייעוץ בקשר לשירותים 
האמורים; שירותי מידע וייעוץ בקשר לשירותים האמורים 

המסופקים באופן מקוון באמצעות מאגר מידע ממוחשב או דרך 
האינטרנט; שירותי מידע וייעוץ בקשר עם השירותים האמורים 
המסופקים על גבי רשת טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .38
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

י' סיון תשע"ב - 6031/05/2012



Trade Mark No. 234503 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for the transmission of sound and image; 
telecommunications apparatus; mobile 
telecommunication apparatus; mobile 
telecommunications handsets; computer programs; 
computer hardware; computer software; computer 
software and electronic data processing software for 
the transmission of data, messages and images with 
electronic and electric devices and the computer-
aided transmission of messages and images; data 
carriers containing software for the transmission of 
data, messages and information with electronic and 
electric devices and the computer-aided transmission 
of messages and images; blank magnetic data 
carriers; computer software creating searchable 
databases of information and data; computer 
software downloadable from the Internet; PDAs 
(Personal Digital Assistants), pocket PCs, mobile 
telephones, laptop computers; telecommunications 
network apparatus; drivers software for 
telecommunications networks and for 
telecommunications apparatus; computer software 
recorded onto CD Rom; SD-Cards; magnetic cards, 
encoded cards; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 9.

התקנים לצורך העברה של קול וחוזי; התקני טלקומוניקציה; 
התקני טלקומוניקציה ניידים; שפופרות להתקני טלקומוניקציה 
ניידים; תוכניות מחשב; חומרות מחשבים; תוכנות מחשבים; 
תוכנות מחשבים ותוכנות עיבוד מידע אלקטרוניות לצורך 
העברת נתונים, הודעות ותמונות עם מכשירים אלקטרוניים 
וחשמליים ועברה בעזרת מחשב של הודעות ותמונות; נושאי 
נתונים המכילים תוכנה לשם העברת נתונים, הודעות ומידע 
באמצעות מכשירים אלקטרוניים וחשמליים והעברה בעזרת 
מחשב של הודעות ותמונות; נושאי נתונים מגנטיים ריקים; 
תוכנת מחשב שיוצרת מאגר נתונים בר חיפוש של מידע 

 PDA's ;ונתונים; תוכנת מחשב הניתנת להורדה מהאינטרנט
(עוזרים דיגיטליים אישיים), מחשבי כיס, טלפונים ניידים; 
מחשבים נישאים; התקנים לטלקומוניקציה רשתית; תוכנה 
לדרייברים לצורך טלקומוניקציה רשתית ולהתקני תקשורת; 
תוכנת מחשב שמוקלטת לתקליטורים; כרטיסי SD; כרטיסים 
מגנטיים, כרטיסים מוצפנים; חלקים ואביזרים עבור הסחורות 
האמורות; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

י' סיון תשע"ב - 6131/05/2012



 Owners

Name: Jajah Inc.

Address: 2513 Charleston Road, Suite 102, Mountain 
View, California, 94043, U.S.A.

Identification No.: 801762

Delaware Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; telecommunications services; 
telephone communication services; internet 
telephony services; mobile telecommunications 
services; telecommunications portal services; 
Internet portal services; mobile telecommunications 
network services; fixed line telecommunication 
services; provision of broadband telecommunications 
access; broadband services; broadcasting services; 
television broadcasting services; broadcasting 
services relating to Internet protocol TV; provision of 
access to Internet protocol TV; Internet access 
services; email and text messaging services; 
transmission of data, messages and information with 
electronic and electric devices; video 
teleconferencing services; voice over internet 
protocol (VOIP) services; information services 
provided by means of telecommunication networks 
relating to telecommunications; services of a network 
provider, namely rental and handling of access time 
to data networks and databases, in particular the 
Internet; communications services for accessing a 
database, leasing of access time to a computer 
database, providing access to computer databases, 
rental of access time to a computer database; 
operation of a network, being telecommunication 
services; information and advisory services relating to 
the aforesaid; information and advisory services 
relating to the aforesaid services provided on-line 
from a computer database or the Internet; information 
and advisory services in relation to the aforesaid 
services provided over a telecommunications 
network; all included in class 38.

טלקומוניקציה; שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת טלפון; 
שירותי טלפוניה אינטרנטיים; שירותי טלקומוניקציה ניידת; 

שירותי פורטל של טלקומוניקציה; שירותי פורטל אינטרנטיים; 
שירותי רשת לטלקומוניקציה ניידת; שירותי טלקומוניקציה 

לקווים נייחים; אספקת גישת פס רחב לטלקומוניקציה ; שירותי 
פס רחב; שירותי שידור; שירותי שידור טלוויזיה; שירותי שידור 
בקשר עם טלוויזיה על גבי האינטרנט; אספקת גישה לשירותי 
טלוויזיה אינטרנטיים; שירותי גישה לאינטרנט; שירותי דואר 
אלקטרוני ומסרונים; העברה של נתונים, הודעות ומידע 

באמצעות  מכשירים אלקטרוניים וחשמליים; שירותי ועידת 
מרחוק באמצעות וידאו; שירותי העברת קול על גבי פרוטוקול 
אינטרנטי (VOIP); שירותי מידע המסופקים באמצעות רשתות 
טלקומוניקציה בקשר עם טלקומוניקציה; שירותי ספקי רשת, 

דהיינו השכרה וטיפול בזמן גישה לרשתות נתונים ומאגרי מידע, 
במיוחד האינטרנט; שירותי תקשורת לצורך גישה למאגרי 
נתונים, החכרה של זמן גישה למאגרי נתונים ממוחשבים, 
אספקת גישה למאגרי נתונים ממוחשבים, השכרה של זמן 
גישה למאגרי מידע ממוחשבים; הפעלת רשת, שמהותה 

שירותי טלקומוניקציה; שירותי מידע וייעוץ בקשר לשירותים 
האמורים; שירותי מידע וייעוץ בקשר לשירותים האמורים 

המסופקים באופן מקוון באמצעות מאגר מידע ממוחשב או דרך 
האינטרנט; שירותי מידע וייעוץ בקשר עם השירותים האמורים 
המסופקים על גבי רשת טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 
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י' סיון תשע"ב - 6231/05/2012



Trade Mark No. 234504 מספר סימן

Application Date 27/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for the transmission of sound and image; 
telecommunications apparatus; mobile 
telecommunication apparatus; mobile 
telecommunications handsets; computer programs; 
computer hardware; computer software; computer 
software and electronic data processing software for 
the transmission of data, messages and images with 
electronic and electric devices and the computer-
aided transmission of messages and images; data 
carriers containing software for the transmission of 
data, messages and information with electronic and 
electric devices and the computer-aided transmission 
of messages and images; blank magnetic data 
carriers; computer software creating searchable 
databases of information and data; computer 
software downloadable from the Internet; PDAs 
(Personal Digital Assistants), pocket PCs, mobile 
telephones, laptop computers; telecommunications 
network apparatus; drivers software for 
telecommunications networks and for 
telecommunications apparatus; computer software 
recorded onto CD Rom; SD-Cards; magnetic cards, 
encoded cards; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 9.

התקנים לצורך העברה של קול וחוזי; התקני טלקומוניקציה; 
התקני טלקומוניקציה ניידים; שפופרות להתקני טלקומוניקציה 
ניידים; תוכניות מחשב; חומרות מחשבים; תוכנות מחשבים; 
תוכנות מחשבים ותוכנות עיבוד מידע אלקטרוניות לצורך 
העברת נתונים, הודעות ותמונות עם מכשירים אלקטרוניים 
וחשמליים ועברה בעזרת מחשב של הודעות ותמונות; נושאי 
נתונים המכילים תוכנה לשם העברת נתונים, הודעות ומידע 
באמצעות מכשירים אלקטרוניים וחשמליים והעברה בעזרת 
מחשב של הודעות ותמונות; נושאי נתונים מגנטיים ריקים; 
תוכנת מחשב שיוצרת מאגר נתונים בר חיפוש של מידע 

 PDA's ;ונתונים; תוכנת מחשב הניתנת להורדה מהאינטרנט
(עוזרים דיגיטליים אישיים), מחשבי כיס, טלפונים ניידים; 
מחשבים נישאים; התקנים לטלקומוניקציה רשתית; תוכנה 
לדרייברים לצורך טלקומוניקציה רשתית ולהתקני תקשורת; 
תוכנת מחשב שמוקלטת לתקליטורים; כרטיסי SD; כרטיסים 
מגנטיים, כרטיסים מוצפנים; חלקים ואביזרים עבור הסחורות 
האמורות; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

י' סיון תשע"ב - 6331/05/2012



 Owners

Name: Jajah Inc.

Address: 2513 Charleston Road, Suite 102, Mountain 
View, California, 94043, U.S.A.

Identification No.: 801762

Delaware Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; telecommunications services; 
telephone communication services; internet 
telephony services; mobile telecommunications 
services; telecommunications portal services; 
Internet portal services; mobile telecommunications 
network services; fixed line telecommunication 
services; provision of broadband telecommunications 
access; broadband services; broadcasting services; 
television broadcasting services; broadcasting 
services relating to Internet protocol TV; provision of 
access to Internet protocol TV; Internet access 
services; email and text messaging services; 
transmission of data, messages and information with 
electronic and electric devices; video 
teleconferencing services; voice over internet 
protocol (VOIP) services; information services 
provided by means of telecommunication networks 
relating to telecommunications; services of a network 
provider, namely rental and handling of access time 
to data networks and databases, in particular the 
Internet; communications services for accessing a 
database, leasing of access time to a computer 
database, providing access to computer databases, 
rental of access time to a computer database; 
operation of a network, being telecommunication 
services; information and advisory services relating to 
the aforesaid; information and advisory services 
relating to the aforesaid services provided on-line 
from a computer database or the Internet; information 
and advisory services in relation to the aforesaid 
services provided over a telecommunications 
network; all included in class 38.

טלקומוניקציה; שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת טלפון; 
שירותי טלפוניה אינטרנטיים; שירותי טלקומוניקציה ניידת; 

שירותי פורטל של טלקומוניקציה; שירותי פורטל אינטרנטיים; 
שירותי רשת לטלקומוניקציה ניידת; שירותי טלקומוניקציה 

לקווים נייחים; אספקת גישת פס רחב לטלקומוניקציה ; שירותי 
פס רחב; שירותי שידור; שירותי שידור טלוויזיה; שירותי שידור 
בקשר עם טלוויזיה על גבי האינטרנט; אספקת גישה לשירותי 
טלוויזיה אינטרנטיים; שירותי גישה לאינטרנט; שירותי דואר 
אלקטרוני ומסרונים; העברה של נתונים, הודעות ומידע 

באמצעות  מכשירים אלקטרוניים וחשמליים; שירותי ועידת 
מרחוק באמצעות וידאו; שירותי העברת קול על גבי פרוטוקול 
אינטרנטי (VOIP); שירותי מידע המסופקים באמצעות רשתות 
טלקומוניקציה בקשר עם טלקומוניקציה; שירותי ספקי רשת, 

דהיינו השכרה וטיפול בזמן גישה לרשתות נתונים ומאגרי מידע, 
במיוחד האינטרנט; שירותי תקשורת לצורך גישה למאגרי 
נתונים, החכרה של זמן גישה למאגרי נתונים ממוחשבים, 
אספקת גישה למאגרי נתונים ממוחשבים, השכרה של זמן 
גישה למאגרי מידע ממוחשבים; הפעלת רשת, שמהותה 

שירותי טלקומוניקציה; שירותי מידע וייעוץ בקשר לשירותים 
האמורים; שירותי מידע וייעוץ בקשר לשירותים האמורים 

המסופקים באופן מקוון באמצעות מאגר מידע ממוחשב או דרך 
האינטרנט; שירותי מידע וייעוץ בקשר עם השירותים האמורים 
המסופקים על גבי רשת טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 
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י' סיון תשע"ב - 6431/05/2012



Trade Mark No. 234523 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LEV DAVID HOTELS LTD. שם: מלונות לב דוד בע"מ

Address: 23 SEINT GEORGE ST, Jerusalem, Israel כתובת : סנט ג'ורג' 23, ירושלים, ישראל

Identification No.: 41498מספר זיהוי: 41498

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ZVI SHTRASBERG, ADV 

Address: 1 BEN YEHUDA ST, P.O.B. 714, 
JERUSALEM, 91006, Israel

שם: צבי שטרסברג, עו"ד 

כתובת : רח' בן יהודה 1, ת.ד. 714, ירושלים, 91006, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services. שירותי מלונאות.

י' סיון תשע"ב - 6531/05/2012



Trade Mark No. 234524 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LEV DAVID HOTELS LTD. שם: מלונות לב דוד בע"מ

Address: סנט ג'ורג' 23, ירושלים, ישראל כתובת : סנט ג'ורג' 23, ירושלים, ישראל

Identification No.: 41498מספר זיהוי: 41498

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ZVI SHTRASBERG, ADV 

Address: 1 BEN YEHUDA ST, P.O.B. 714, 
JERUSALEM, 91006, Israel

שם: צבי שטרסברג, עו"ד 

כתובת : רח' בן יהודה 1, ת.ד. 714, ירושלים, 91006, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services. שירותי מלונאות.

י' סיון תשע"ב - 6631/05/2012



Trade Mark No. 234526 מספר סימן

Application Date 21/12/2010 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan Your Home Away From 
Home  separately, but in the combination of the 
mark.

Your  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
Home Away From Home בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: ROYAL PLAZA TIBERIAS HOTEL LTD שם: מלון רויאל פלאז'ה טבריה בע"מ

Address: GANEI MENORA AVE, P.O.B. 1716, 
TIBERIAS, Israel

כתובת : שד' גני מנורה, ת.ד. 1716, טבריה, ישראל

Identification No.: 512127218מספר זיהוי: 512127218

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ZVI SHTRASBERG, ADV 

Address: 1 BEN YEHUDA ST, P.O.B. 714, 
JERUSALEM, 91006, Israel

שם: צבי שטרסברג, עו"ד 

כתובת : רח' בן יהודה 1, ת.ד. 714, ירושלים, 91006, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services. שירותי מלונאות.

י' סיון תשע"ב - 6731/05/2012



Trade Mark No. 234625 מספר סימן

Application Date 26/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elnekave Yosef David  שם: אלנקוה יוסף דוד

Address: Rd. Uziyahu 43, P.O.B. 2622, Ashdod, Israel כתובת : שד' עוזיהו 43, ת.ד. 2622, אשדוד, ישראל

Identification No.: 028566925מספר זיהוי: 028566925

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Avi Peretz

Address: hakliti 3, P.O.B. 3394, Ashdod, Israel

שם: עו"ד אבי פרץ 

כתובת : רח' הקליטי 3, ת.ד. 3394, אשדוד, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing servises and public relations; 
business marketing via internet; all included in class 
35.

שירותי פרסום, שיווק ויחסי ציבור; שיווק עסקי באמצעות 
האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.                                     

                      

י' סיון תשע"ב - 6831/05/2012



Trade Mark No. 234672 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: 7 Giborei Israel Street South Industrial Zone, 
Netanya, Israel

כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubricants products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; all included 
in class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; שמנים; שמני סיכה; מוצרי סיכה; 
אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; הנכללים כולם 
בסוג 4.                                                                           

                            

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; sales services in gas 
station; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות 
משרדיות;שירותי מכירה בתחנת דלק; הנכללים כולם בסוג 35.  

                                                                         

Class: 37 סוג: 37

Fueling services; lubrication services and vehicles 
repair and maintenance; installation services of car 
accessories, including automatic fueling services; 
building constructions.

שירותי תדלוק; שירותי סיכה תיקונים ותחזוקה לרכב; שירותי 
התקנה של אביזרים לרכב, לרבות שירותי תדלוק אוטומטיים; 
הקמת מבנים.                                                                 

                                                        

י' סיון תשע"ב - 6931/05/2012



Trade Mark No. 234673 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubricants products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; all included 
in class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; שמנים; שמני סיכה; מוצרי סיכה; 
אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; הנכללים כולם 
בסוג 4.                                                                           

                            

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; sales services in gas 
station; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
שירותי מכירה בתחנת דלק; הנכללים כולם בסוג 35.
                                                                     

Class: 37 סוג: 37

Fueling services; lubrication services and vehicles 
repair and maintenance; installation services of car 
accessories, including automatic fueling services; 
building constructions.

שירותי תדלוק; שירותי סיכה תיקונים ותחזוקה לרכב; שירותי 
התקנה של אביזרים לרכב, לרבות שירותי תדלוק אוטומטיים; 

הקמת מבנים.

                                                                                     
                            

י' סיון תשע"ב - 7031/05/2012



שוסים 
Trade Mark No. 234686 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rounded wafers with various fillings; cookies; 
snacks; pastries; sweets; all included in class 30.

גלילונים במילויים שונים; עוגיות; חטיפים; דברי מאפה; 
ממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.                                   

י' סיון תשע"ב - 7131/05/2012



שוס אישי 
Trade Mark No. 234687 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: "DELEK" ISRAEL FUEL COMPANY LTD. שם: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

Address: רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7 אזור תעשיה דרום, נתניה, ישראל

Identification No.: 520018946מספר זיהוי: 520018946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rounded wafers with various fillings; cookies; 
snacks; pastries; sweets; all included in class 30.

גלילונים במילויים שונים; עוגיות; חטיפים; דברי מאפה; 
ממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.                                   

י' סיון תשע"ב - 7231/05/2012



Vecoy 

Trade Mark No. 234769 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VECOY NANOMEDICINES LTD שם: ויקוי נאנורפואה בע"מ

Address: Ha'Erez 32, Pardesia, Israel כתובת : רח' הארז 32, פרדסיה, ישראל

Identification No.: 514503283מספר זיהוי: 514503283

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical preparation; veterinary preparation; all 
included in class 5.

תכשירים רפואאים; תכשירים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5. 
                          

י' סיון תשע"ב - 7331/05/2012



Trade Mark No. 234895 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Stylish Fashion & Beuty Ltd שם: סטייליש אופנה ויופי בע"מ

Address: Smadar 4, Elkana, 44814, Israel כתובת : סמדר 4, אלקנה, 44814, ישראל

Identification No.: 514549823מספר זיהוי: 514549823

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Yanai, Advs.

Address: 12 David Avidan Street, Tel Aviv, Israel

שם: שלמה ינאי, עו"ד

כתובת : רחוב דוד אבידן 12, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty treatment; aII included in class 
44.           

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 
.44

Class: 45 סוג: 45

Styling services, namely, styling services for men 
and/or women and/or youth and/or corporations, 
including consultation and/or guidance regarding 
apparel habits and manners and/or hairstyle and/or 
make up and/or one's self care; Shopping of fashion 
and self care products and/or services with or for 
people; personal shopping; general consulting about 
fashion and style; aII included in class 45.

שירותי סטיילינג, דהיינו, מתן שירותי סטיילינג לגברים ו/או 
נשים ו/ או נוער ו/או תאגידים, ובכלל יעוץ ו/או הכוונה ו/או 

הדרכה בדבר דרך ו/או אופן צורת הלבוש ו/או התספורת ו/או 
האיפור ו/או הטיפוח של אדם; ביצוע קניות של מוצרי ו/או 

שירותי אופנה וטיפוח יחד ו/או עבור בני אדם; קניינות אישית; 
יעוץ כללי ביחס לאופנה וסטייל; הנכללים בסוג 45.                 
                                                                                    

                                          

י' סיון תשע"ב - 7431/05/2012



Trade Mark No. 234925 מספר סימן

Application Date 23/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061636 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 007372378

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
007372378

Dated 21/07/2009 (Section 16) מיום 21/07/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: DKH Retail Limited

Address: Unit 60, The Runnings,,Cheltenham, 
Gloucestershire GL51 9NW, United Kingdom

Identification No.: 71729

(Incorporated in England and Wales Private limited 
company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumes; perfumery, 
body mist, body wash, body spray, body lotions, 
bubble bath, shower gel, lip gloss, lip balm, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorants 
for personal use; antiperspirant deodorant, cologne, 
aftershaves; air perfuming preparations.

י' סיון תשע"ב - 7531/05/2012



PURE GUARD

Trade Mark No. 234963 מספר סימן

Application Date 14/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Omni Industries, Inc.

Address: Greenwell Springs, Louisiana, U.S.A.

Identification No.: 64325

(Louisiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Brake fluids; All included in class 1. נוזלי בלמים; הנכללים כולם בסוג 1.           

י' סיון תשע"ב - 7631/05/2012



Trade Mark No. 235041 מספר סימן

Application Date 14/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0797228 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Highland Distillers Limited

Address: West Kinfauns, Perth PH2 7XZ, Scotland, 
United Kingdom

Identification No.: 71761

(United Kingdom British company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Scotch whisky and beverages containing scotch 
whisky.

י' סיון תשע"ב - 7731/05/2012



Trade Mark No. 235290 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name:  B.D. Baggies Ltd.

Address: 112 Capitol Trail, DE-19711, Newark, Delaware, 
U.S.A.

Identification No.: 801812

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sportswear and 
outerwear; knitwear; hosiery; scarves, belts 
(clothing), gloves (clothing); all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הלבשת ספורט והלבשה 
עליונה; סריגים; הלבשה תחתונה; צעיפים, חגורות (הלבשה), 

כפפות (הלבשה); הנכללים כולם בסוג 25.             

י' סיון תשע"ב - 7831/05/2012



Trade Mark No. 235291 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name:  B.D. Baggies Ltd.

Address: 112 Capitol Trail, DE-19711, Newark, Delaware, 
U.S.A.

Identification No.: 801812

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sportswear and 
outerwear; knitwear; hosiery; scarves, belts 
(clothing), gloves (clothing); all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הלבשת ספורט והלבשה 
עליונה; סריגים; הלבשה תחתונה; צעיפים, חגורות (הלבשה), 

כפפות (הלבשה); הנכללים כולם בסוג 25.             

י' סיון תשע"ב - 7931/05/2012



Trade Mark No. 235292 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name:  B.D. Baggies Ltd.

Address: 112 Capitol Trail, DE-19711, Newark, Delaware, 
U.S.A.

Identification No.: 801812

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sportswear and 
outerwear; knitwear; hosiery; scarves, belts 
(clothing), gloves (clothing); all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הלבשת ספורט והלבשה 
עליונה; סריגים; הלבשה תחתונה; צעיפים, חגורות (הלבשה), 

כפפות (הלבשה); הנכללים כולם בסוג 25.             
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Trade Mark No. 235293 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name:  B.D. Baggies Ltd.

Address: 112 Capitol Trail, DE-19711, Newark, Delaware, 
U.S.A.

Identification No.: 801812

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sportswear and 
outerwear; knitwear; hosiery; scarves, belts 
(clothing), gloves (clothing); all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הלבשת ספורט והלבשה 
עליונה; סריגים; הלבשה תחתונה; צעיפים, חגורות (הלבשה), 

כפפות (הלבשה); הנכללים כולם בסוג 25.             
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Trade Mark No. 235294 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name:  B.D. Baggies Ltd.

Address: 112 Capitol Trail, DE-19711, Newark, Delaware, 
U.S.A.

Identification No.: 801812

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks, articles of luggage, 
travelling bags and cases; umbrellas, parasols and 
walking sticks;  shoulder bags, shopping bags, hand 
bags, tote bags, pouches [bags]; suitcases, purses 
and wallets; sport bags; make-up bags; backpacks 
[rucksacks]; pochettes; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים; תיבות, פריטי מטען, 
תיקי נסיעות וקופסאות; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; תיקי 

כתף, תיקי קניות, תיקי יד, תיקי נשיאה, פאוצ'ים [תיקים]; 
מזוודות, ארנקים ונרתיקים; תיקי ספורט; תיקי איפור; תיקי גב 
[תרמילי גב]; תיקי מעטפה; הנכללים כולם בסוג 18.               
                                                                                    

                                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; sportswear and 
outerwear; knitwear; hosiery; scarves, belts 
(clothing), gloves (clothing); all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הלבשת ספורט והלבשה 
עליונה; סריגים; הלבשה תחתונה; צעיפים, חגורות (הלבשה), 

כפפות (הלבשה); הנכללים כולם בסוג 25.             
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ENABLING A CONVERGED WORLD

Trade Mark No. 235315 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4085080 ארה"ב מספר: 4085080

Dated 10/01/2012 (Section 16) מיום 10/01/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: IXIA

Address: 26601 W. Agoura Road, Calabasas, California, 
91302, U.S.A.

Identification No.: 801685

A California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware for use in simulating traffic 
across communications networks and testing and 
troubleshooting the performance of those networks; 
all included in Class 9.

חמרת מחשב לשימוש בסימולציית תנועה ברשתות תקשורת 
ובבדיקה של ואיתור תקלות בביצוען של רשתות אלו; הכל כלול 
בסוג 9.                                                                           
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Trade Mark No. 235320 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services or wholesale services for electrical 
machinery and apparatuses; Retail services or 
wholesale services for printed matter; Retail services 
or wholesale services for paper and stationery; Retail 
services or wholesale services for photographic 
machines and apparatus; Retail services or 
wholesale services for photographic supplies; Retail 
services or wholesale services for metalworking 
machines and tools; Retail services or wholesale 
services for drying apparatus, recuperators, 
steamers, evaporators, distillers and heat 
exchangers; Retail services or wholesale services for 
construction machines and apparatus; Retail services 
or wholesale services for loading-unloading machines 
and apparatus; Retail services or wholesale services 
for chemical processing machines and apparatus; 
Retail services or wholesale services for machines 
for the textile industry; Retail services or wholesale 
services for machines and apparatus for processing 
foods or beverages; Retail services or wholesale 
services for machines and apparatus for lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making; Retail 
services or wholesale services for machines and 
apparatus for pulp-making, papermaking or paper-
working; Retail services or wholesale services for 
printing or bookbinding machines and apparatus; 
Retail services or wholesale services for shoe making 
machines and instruments; Retail services or 
wholesale services for leather tanning machines; 
Retail services or wholesale services for tobacco 
processing machines; Retail services or wholesale 
services for glassware manufacturing machines and 
apparatus; Retail services or wholesale services for 
painting machines and apparatus; Retail services or 
wholesale services for packing or wrapping machines 
and apparatus; Retail services or wholesale services 
for plastic processing machines and apparatus; 
Retail services or wholesales services for 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; Retail services or wholesale services for 
machines and apparatus for manufacturing rubber 
goods; Retail services or wholesale services for 
ceramic processing machines and their parts and 
accessories;
Retail services or wholesale services for non-electric 
prime movers, not for land vehicles; Retail services 
or wholesale services for industrial robots and their 
parts and accessories; Retail services or wholesale 
services for parts of non-electric prime moves for 
land vehicles; Retail services or wholesale services 
for pneumatic or hydraulic machines and 
instruments; Retail services or wholesale services for 

שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות 
ומתקנים;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור חומר 
מודפס;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור נייר 
ומכשירי כתיבה;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים 
עבור מכונות צילום ומתקן;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור ציוד צילומי;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור מכונות לעבודה במתכת ומכשירים;  שירותי 

קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מתקן ייבוש, 
רקופרטורים, קיטור, מאיידים, מזקקים וממירי חום;  שירותי 
קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות ומתקן בנייה;  
שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות ומתקן 
טעינה ופריקה; שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור 
מכונות ומתקן לעיבוד כימי;  שירותי קמעונאות או שירותים 

סיטונאיים עבור מכונות לתעשיית הטקסטיל;  שירותי קמעונאות 
או שירותים סיטונאיים עבור מכונות ומתקן לעיבוד מזונות 
ומשקאות;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור 

מכונות ומתקן עבור כריתת עצים, עבודת עץ, או ציפוי או ייצור 
לבד;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות 

ומתקן לייצור עיסה, ייצור –נייר או עיבוד-נייר;  שירותי 
קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות ומתקן להדפסה 
או כריכת ספרים;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים 
עבור מכונות ומכשירים לייצור נעל;  שירותי קמעונאות או 
שירותים סיטונאיים עבור מכונות לעשיית עורות;  שירותי 

קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות לעיבוד טבק;   
שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות ומתקן 
לייצור זכוכית;   שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור 

מכונות ומתקן לצביעה;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור מכונות ומתקן לאריזה או ועטיפה; שירותי 

קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות ומתקן לעיבוד 
פלסטיק; שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות 

ומערכות לייצור מוליכים למחצה;  שירותי קמעונאות או 
שירותים סיטונאיים עבור מכונות ומתקן לייצור מוצרי גומי;  

שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות לעיבוד 
קרמיקה חלקים שלהם ואביזרים;  שירותי קמעונאות או 

שירותים סיטונאיים עבור טעינת מובילים שאינה חשמלית, 
שאינם עבור כלי רכב יבשתיים;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור רובוטים תעשייתיים וחלקים שלהם ואביזרים; 
שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור חלקי טעינת 
מובילים שאינה חשמלית,  עבור כלי רכב יבשתיים;  שירותי 
קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות ומכשירים 
פניאומטיים או הידראוליים;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור מכונות לערבוב מזון, מכונות לקילוף מכונות 
לחיתוך מזון,  מכונות לקיצוץ וחיתוך לשימוש מסחרי, מכונות 

לשטיפת כלים למטרות תעשייה;  שירותי קמעונאות או 
שירותים סיטונאיים עבור תיקון מכונות לתיקון חלקים שלהם 
ואביזרים;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור 
התקנות לרחיצת כלי רכב;  שירותי קמעונאות או שירותים 

סיטונאיים עבור מכונות לדחיסת פסולת, מכונות ומתקן לריסוק 
פסולת;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מכונות 
לייצור קשת חשמלית לריתוך;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור מכונות חשמליות לחיתוך מתכת;  שירותי 

קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מתקן חשמלי לריתוך;  
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food mixing machines, food peeling machines and 
food cutting, chopping and slicing machines　for 
commercial use, dish washing machines for industrial 
purposes; Retail services or wholesale services for 
repairing fixing machines and their parts and 
accessories; Retail services or wholesale services for 
vehicle washing installations; Retail services or 
wholesale services for waste compacting machines, 
waste crushing machines and apparatus; Retail 
services or wholesale services for electric arc welding 
machines; Retail services or wholesale services for 
electric metal cutting machines; Retail services or 
wholesale services for electric welding apparatus; 
Retail services or wholesale services for blueprint 
apparatus, cash registers, coin counting or sorting 
machines, job recording machines, photo-copying 
machines, drawing or drafting instruments and 
apparatus, time and date stamping machines, time 
clocks, time recording devices, voting machine and 
postage stamp checking apparatus; Retail services or 
wholesale services for vending machines; Retail 
services or wholesale services for fire alarms, gas 
alarms and anti-theft warning apparatus; Retail 
services or wholesale services for electric door 
opening and closing systems; 
Retail services or wholesale services for recorded 
video discs and video tapes, exposed 
cinematographic films, exposed slide films, slide film 
mounts and downloadable image files; Retail 
services or wholesale services for industrial furnaces, 
nuclear reactors [atomic piles], and their parts and 
accessories; Retail services or wholesale services for 
boilers; Retail services or wholesale services for air-
conditioning apparatus; Retail services or wholesale 
services for stone working machine and their parts 
and accessories; Retail services or wholesale 
services for electronic publications; Retail services or 
wholesale services for viewing devices equipped with 
industrial robots; Retail services or wholesale 
services for automatic data capture apparatus; Retail 
services or wholesale services for bar-code handy 
terminals and bar-code readers; Retail services or 
wholesale services for two-dimensional code handy 
terminals and two-dimensional code readers; Retail 
services or wholesale services for radio frequency 
identification devices; Retail services or wholesale 
services for smart card devices; Retail services or 
wholesale services for electronic money transaction 
devices; Retail services or wholesale services for 
home security devices; All services included in Class 
35.

שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מתקן להכנת 
שירטוטים, קופות רושמות, מכונות לספירה או מיון מטבע, 
מכונות רושמות, מכונות רושמות עבודה,  מכונות צילום, 
מכשירים ומתקן לרישום או הכנת טיוטא, מכונות חותמת 

לתאריך ולזמן, שעוני זמן, התקנים רושמי זמן, מכונות הצבעה 
ומכונות לבדיקת חותמת וביול;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור מכונות מכירה;   שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור מתקן אזעקת אש, גז והתראה כנגד גניבה;  

שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מערכות פתיחה 
וסגירת דלת חשמלית;   שירותי קמעונאות או שירותים 

סיטונאיים עבור הקלטת וידאו דיסקים וסרטי וידאו, תמונת 
סרטים קולנועיים, תמונות סרטי שקופיות, איסוף סרטי שקופיות 
 והורדת קבצים;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים 
עבור תנורים תעשייתיים, כורים גרעיניים [צבירות אטומיות], 
וחלקים שלהם ואביזרים;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור דוודים;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור מתקן מיזוג אוויר;  שירותי קמעונאות או 
שירותים הסיטונאי עבור מכונת אבן עבודה וחלקים שלהם 
ואביזרים;  שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור 
הוצאה לאור אלקטרונית;  שירותי קמעונאות או שירותים 

סיטונאיים עבור התקני צפייה  המצוידים ברובוטים תעשייתיים;  
 שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור מתקן העתקת 
נתונים אוטומטי;   שירותי קמעונאות או שירותים סיטונאיים 
עבור מסופי ברקוד שימושי וקוראי ברקוד;   שירותי קמעונאות 
או שירותים סיטונאיים עבור  מסופי קוד דו מימדים  שימושיים 
ומסופים  דו מימדים קוראי קוד;  שירותי קמעונאות או שירותים 
סיטונאיים עבור  התקני זיהוי תדרי רדיו;  שירותי קמעונאות או 

שירותים סיטונאיים עבור התקני כרטיס חכם;   שירותי 
קמעונאות או שירותים סיטונאיים עבור  התקנים אלקטרוניים 
לעיסקאות כספיות;  שירותי קמעונאות או שירותים הסיטונאי 
עבור התקני אבטחה בבית; כל השירותים נכללים בסוג 35       
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Class: 37 סוג: 37

Air conditioning apparatus installation and repair; 
Boiler cleaning and repair; Burglar alarm installation 
and repair; Burner maintenance and repair; Car 
wash; Computer hardware (Installation, maintenance 
and repair of -); Electric appliance installation and 
repair; Elevator installation and repair; Film projector 
repair and maintenance; Fire alarm installation and 
repair; Freezing equipment installation and repair; 
Heating equipment installation and repair; Irrigation 
devices installation and repair; Lift installation and 
repair; Machinery installation, maintenance and 
repair; Motor vehicle maintenance and repair; Motor 
vehicle wash; Office machines and equipment 
installation, maintenance and repair; Photographic 
apparatus repair; Pump repair; Rebuilding engines 
that have been worn or partially destroyed; 
Rebuilding machines that have been worn or partially 
destroyed; Refilling of toner cartridges; Repair 
information; Retreading of tires [tyres]; Rustproofing; 
Swimming-pool maintenance; Telephone installation 
and repair; Vehicle cleaning; Vehicle lubrication 
[greasing]; Vehicle maintenance; Vehicle polishing; 
Vehicle repair; Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; Vehicle wash; Vulcanization of tires 
[tyres] [repair]; Installation, maintenance and repair 
for industrial robots; Installation, maintenance and 
repair for viewing devices equipped with industrial 
robots; Repair or maintenance for automatic data 
capture apparatus; Repair or maintenance for bar-
code handy terminals and bar-code readers; Repair 
or maintenance for two-dimensional code handy 
terminals and two-dimensional code readers; Repair 
or maintenance for radio frequency identification 
devices; Repair or maintenance for smart card 
devices; Repair or maintenance for electronic money 
transaction devices; Installation, maintenance and 
repair for home security devices; all services included 
in Class 37

התקנה ותיקון של מערכת מיזוג אוויר ;  תיקון וניקוי דוודים;  
התקנה ותיקון אזעקה לפריצה; התקנה ותיקון של מבער;  

רחיצת מכוניות ;  חמרת מחשב (התקנה, תחזוקה ותיקון של - 
) ; התקנה ותיקון מכשיר חשמלי;  התקנה ותיקון מעלית;  
התקנה ותיקון מקרן סרטים;  התקנה ותיקון של גלאי אש;  
התקנה ותיקון ציוד הקפאה;  התקנה ותיקון ציוד חימום;  
התקנה ותיקון התקני השקייה;  התקנה ותיקון מעלית;  

התקנה, תחזוקה ותיקון מכונות;  התקנה ותיקון  מנועי כלי רכב; 
 שטיפת מנוע כלי רכב;  התקנה, תחזוקה ותיקון של מכונות 

וציוד משרדי;  תיקון מתקן צילום; תיקון משאבה;  בנייה מחדש 
של מנועים אשר נשחקו או נהרסו בחלקם;  בנייה מחדש של 
מנועים אשר נשחקו או נהרסו בחלקם;  מילוי מחסניות טונר; 

תיקון מידע;  חידוש צמיגים;  איטום נגד חלודה; תחזוקת בריכת 
שחיה;   התקנה ותיקון טלפון;  ניקוי כלי רכב ;  סיכה [שימון] 
כלי רכב;  תחזוקת רכב;  הברקת כלי רכב;  תיקון כלי רכב;  
תחנות רכב שירות כלי רכב [תדלוק ותחזוקה] ; שטיפת כלי 
רכב;  גיפור של [צמיגים] ; צמיגים [תיקון] ;  התקנה, תחזקה 
ותיקון של רובוטים תעשייתיים; התקנה, תחזוקה ותיקון עבור 
התקני צפייה המצויידים  ברובוטים תעשייתיים;  תיקון או 

תחזוקה עבור מתקן העתקת מידע;  תיקון או אחזקה של מסופי 
ברקוד שימושיים וקוראי ברקוד;  תיקון או תחזוקה עבור מסופי 
קוד דו מימדיים וקוראי קוד דו מימדי;  תיקון או תחזוקה עבור 
התקני זיהוי תדר רדיו; תיקון או תחזוקה עבור התקני כרטיס 
חכם; תיקון או תחזוקה עבור התקני מכשירי עיסקאות כספיות 
אלקטרוניות;  התקנה, אחזקה ותיקון של התקני אבטחת בית; 
כל השירותים נכללים בסוג 37                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 42 סוג: 42

Authenticating works of art; Calibration [measuring]; 
Cloud seeding; Computer programming; Computer 
rental; Computer software consultancy; Computer 
software design; Computer software (Updating of -); 
computer system design; computer systems analysis; 
Computer virus protection services; Consultancy in 
the field of computer hardware; Consultancy in the 
field of energy-saving; Conversion of data or 
documents from physical to electronic 
media;Creating and maintaining web sites for others; 
Data conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; Duplication of computer 
programs; Engineering; Hosting computer sites [web 
sites]; Installation of computer software; Maintenance 
of computer software; Material testing; Mechanical 
research; Physics [research]; Project studies 
(Technical -); Providing search engines for the 
internet; Quality control; Recovery of computer data; 
Rental of computer software; Rental of web servers; 
Research and development for others; Research in 
the field of environmental protection; Technical 
research; Textile testing; Underwater exploration; 
Vehicle roadworthiness testing; All services included 
in Class 42

אימות עבודות אמנות; כיול [למדידת]; זריעת עננים;  תכנות 
מחשבים; השכרות מחשבים; ייעוץ בנושאי תוכנת מיחשוב; 
עיצוב תוכנת מחשב;  תוכנת מחשב (עדכון של -);  עיצוב 

מערכת מחשב;  ניתוח מערכות מחשב;  שירותי הגנת וירוס 
מחשב;  ייעוץ בתחום של חומרת המחשב; ייעוץ בתחום חיסכון 

אנרגיה; המרה של נתונים או ממסמכים פיזיים למדיה 
אלקטרונית;  יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור אחרים;  
המרת נתונים של תוכנות מחשב ונתונים [לא המרה פיזית];  
שכפול של תוכנות מחשב; הנדסה;  אירוח אתרי מחשב [אתרי 

אינטרנט];  התקנה תוכנת במחשב;  תחזוקה של תוכנת 
מחשב;  בדיקת חומר; מחקר מכני; פיזיקה [מחקר];  לימודי 
פרויקטים (טכני - );  אספקת מנועי חיפוש עבור האינטרנט;  
בקרת איכות;  שיחזור של נתוני מחשב;  השכרת תוכנת 

מחשב;  השכרת שרתי אינטרנט;  מחקר ופיתוח עבור אחרים;  
מחקרים בתחום הגנת הסביבה;  מחקר טכני;  בדיקות 

טקסטיל;  חקר תת מימי;  בדיקת מצב דרכים לכלי רכב; כל 
השירותים נכללים בסוג 42                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

י' סיון תשע"ב - 8631/05/2012



 Owners

Name: DENSO CORPORATION

Address: 1-1- Showa-Cho, Kariya-City, Aichi-Pref., Japan

Identification No.: 7247

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל

י' סיון תשע"ב - 8731/05/2012



Trade Mark No. 235324 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Atar Plastic Industry Ltd. שם: אתר תעשיות פלסטיק בע"מ

Address: 5 Hasatat St., Holon, 58856, Israel כתובת : הסתת 5, חולון, 58856, ישראל

Identification No.: 510900616מספר זיהוי: 510900616

אתר תעשיות פלסטיק בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, 
printed matter; bookbinding material; photographs; 
calendars; books; booklet; notebooks; Included in 
class 16.

נייר, קרטון וטובין המיוצרים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים, דהיינו, דברי דפוס; חומרי כריכה; תמונות; 
אלבומים; לוחות שנה; ספרים; חוברות; מחברות; הנכללים 

בסוג 16.                                                                         

י' סיון תשע"ב - 8831/05/2012



ARISTA

Trade Mark No. 235518 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Arista Networks, Inc. 

Address: 5470 Great America Parkway, Santa Clara, 
California, 95054, U.S.A.

Identification No.: 801824

Nevada Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software; networking 
hardware and software to interconnect computers, 
servers and storage devices; computer software for 
use in controlling the operation and management of 
networks; computer software for use in connecting 
computer networks and systems, servers and storage 
devices; switches and routers for networking 
applications; all included in Class 9.

חומרת ותוכנת מחשב; חומרת ותוכנת רישות לחיבור בין 
מחשבים, שרתים והתקני אחסון; תוכנת מחשב לשימוש 

בשליטה על תפעול וניהול של רשתות; תוכנת מחשב לשימוש 
בחיבור רשתות ומערכות מחשב, שרתים והתקני אחסון; מתגים 
ונתבים עבור אפליקציות רישות; הכל כלול בסיווג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 42 סוג: 42

Design and production of computer software for 
others, servicing of computer hardware and software; 
all included in class 42.

עיצוב וייצור של תוכנת מחשב עבור אחרים, נתינת שירות 
לחומרת ותוכנת מחשב; הכל כלול בסיווג 42.                         

                                              

י' סיון תשע"ב - 8931/05/2012



Trade Mark No. 235593 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063740 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DE TOMASO AUTOMOBILI S.P.A. d.b.a. DE 
TOMASO S.P.A.

Address: Via Giovanni Marchi, 14/A, I-57121 LIVORNO, 
Italy

Identification No.: 71840

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 08/06/2010, No. TO2010C001887 TO2010C001887 איטליה, 08/06/2010, מספר

Class: 14 סוג: 14

Class: 25 סוג: 25

י' סיון תשע"ב - 9031/05/2012



Trade Mark No. 235685 מספר סימן

Application Date 10/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064265 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, 
brown, salad color and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Inostrannoe tchastnoe ounitarnoe 
proizvodstvenno-torgovoe predpriatie "KARAVAN" 
korporatsii "Kamberli Marketing Korp."

Address: komm. 2, d. 1, oul. Zavodskaia,,Zaslavl, 223034 
Minskaia obl., Belarus

Identification No.: 71864

(Bélarus Entreprise étrangère unitaire privée de 
production et de commerce)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

artificial coffee, vegetal preparations for use as coffee 
substitutes, coffee-based beverages, coffee 
beverages with milk, coffee flavorings, unroasted 
coffee.

י' סיון תשע"ב - 9131/05/2012



IPC

Trade Mark No. 235757 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: IPC-Association Connecting Electronics 
Industries

Address: 3000Lakeside Drive, Bannockburn IL, U.S.A.

Identification No.: 801845

IPC-Association Connecting Electronics Industries

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services for the printed circuit board 
manufacturing and design industry and the 
electronics manufacturing industry, namely, 
conducting seminars and conferences featuring 
technical data and safety information; educational 
research for the printed circuit board manufacturing 
and design industry and the electronics 
manufacturing industry; all included in class 41

שירותי חינוך עבור תעשיית ייצור מעגלים, לוחות מודפסים, 
תעשיית העיצוב והתעשייה האלקטרונית, דהיינו, ביצוע 

סמינרים וכנסים המציגים נתונים טכניים, מידע בטיחותי; מחקר 
חינוכי עבור תעשיית ייצור מעגלים, לוחות מודפסים, תעשיית 
העיצוב והתעשייה האלקטרונית ; הנכללים כולם בסוג 41         
                                                                                    
                                                                                    

                                              

י' סיון תשע"ב - 9231/05/2012



IPC

Trade Mark No. 235759 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: IPC-Association Connecting Electronics 
Industries

Address: 3000Lakeside Drive, Bannockburn IL, U.S.A.

Identification No.: 801845

IPC-Association Connecting Electronics Industries

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Association services, namely, promoting the interests 
of the printed circuit board manufacturing and design 
industry and the electronics manufacturing industry; 
arranging business meetings, symposia, and 
conferences for the printed circuit board 
manufacturing and design industry and the 
electronics manufacturing industry; conducting trade 
shows for the printed circuit board manufacturing and 
design industry and the electronics manufacturing 
industry; conducting market research for the printed 
circuit board manufacturing and design industry and 
the electronics industry; all included in class 35

שירותי שיתוף פעולה, דהיינו, קידום האינטרסים של תעשיית 
ייצור מעגלים, לוחות מודפסים, תעשיית העיצוב והתעשייה 
האלקטרונית; כינוס פגישות עסקיות, ימי עיון וכנסים עבור 
תעשיית ייצור מעגלים, לוחות מודפסים, תעשיית העיצוב 

והתעשייה האלקטרונית; עריכה וניהול של תערוכות עסקיות 
עבור תעשיית ייצור מעגלים, לוחות מודפסים, תעשיית העיצוב 
והתעשייה האלקטרונית; עריכת מחקרי שוק עבור תעשיית 
ייצור מעגלים, לוחות מודפסים, תעשיית העיצוב והתעשייה 

האלקטרונית ; הנכללים כולם בסוג 35                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

י' סיון תשע"ב - 9331/05/2012



IPC

Trade Mark No. 235760 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: IPC-Association Connecting Electronics 
Industries

Address: 3000Lakeside Drive, Bannockburn IL, U.S.A.

Identification No.: 801845

IPC-Association Connecting Electronics Industries

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Educational and informational software featuring 
technical data and safety information for the printed 
circuit board manufacturing and design industry and 
the electronics manufacturing industry; pre-recorded 
DVDs, video cassette tapes, and CD-ROMs featuring 
technical data and safety information for the printed 
circuit board manufacturing and design industry and 
the electronics manufacturing industry; electronic 
database recorded on computer media featuring 
technical data and safety information for the printed 
circuit board manufacturing and design industry and 
the electronics manufacturing industry ; all included 
in class 9

תוכנות חינוך והסברה המציגות נתונים טכניים ומידע בטיחותי 
לתעשיית ייצור מעגלים, לוחות מודפסים, תעשיית העיצוב 

והתעשייה האלקטרונית; תקליטורים, תקליטורי DVD וקלטות 
וידאו, המציגים נתונים טכניים ומידע בטיחותי לתעשיית ייצור 

מעגלים, לוחות מודפסים , תעשיית העיצוב והתעשייה 
האלקטרונית; מאגרי מידע אלקטרוניים המוקלטים על מדיה 
אלקטרונית המציגים  נרשמה על התקשורת המחשב נתונים 

טכניים ומידע בטיחותי לתעשיית ייצור מעגלים, לוחות מודפסים 
, תעשיית העיצוב והתעשייה האלקטרונית. ; הנכללים כולם 

בסוג 9                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

י' סיון תשע"ב - 9431/05/2012



IPC

Trade Mark No. 235761 מספר סימן

Application Date 13/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: IPC-Association Connecting Electronics 
Industries

Address: 3000Lakeside Drive, Bannockburn IL, U.S.A.

Identification No.: 801845

IPC-Association Connecting Electronics Industries

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Educational and informational books, manuals, 
posters, magazines, newsletters, and pictures 
featuring technical data, safety information and 
market and business data for the printed circuit board 
manufacturing and design industry and the 
electronics manufacturing industry ; all included in 
class 16

ספרי לימוד ומידע, מדריכים שונים, פוסטרים, מגזינים, עלונים 
ועלוני מידע ותמונות שעניינם נתונים טכניים, מידע בטיחותי 
ומידע עסקי ושיווקי לתעשיית ייצור מעגלים, לוחות מודפסים, 
תעשיית העיצוב והתעשייה האלקטרונית ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 16

                                                                  

י' סיון תשע"ב - 9531/05/2012



Trade Mark No. 235764 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ADHESTICK LTD. שם: אדסטיק בע"מ

Address: 17 Hamelacha Street Ofek Industrial Park, Rosh 
Haayin, 48091, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 17 פארק תעשיות אפק, ראש העין, 
48091, ישראל

Identification No.: 510880842מספר זיהוי: 510880842

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Nir goren 

Address: Sokolow 48 St, Ramat Hasharon, 47235, Israel

שם: עו"ד ניר גורן 

כתובת : רח' סוקולוב 48, רמת השרון, 47235, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Oil industrial, lubricating oil, Dust absorbing 
compounds, Wetling compounds, Interconnecting 
compounds, Fuel materials as well as Gasoline 
engines and lighting, candles and Lighting kerosene 
stoves. AII included in class 4.

שמנים ושמנים תעשייתים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, 
תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק (לרבות 
בנזין מנועים) ומאור; נרות ופתיליות לתאורה; הנכללים כולם 

בסוג 4.                                                                           
                                        

י' סיון תשע"ב - 9631/05/2012



Trade Mark No. 235772 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
communications and telecommunications apparatus 
and instruments; electrical and electronic apparatus 
and instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; apparatus 
and instruments for recording, transmission or 
reproduction of sound, images or encoded data; 
satellite transmitters and receivers; paging, radio 
paging and radio¬telephone apparatus and 
instruments; electronic global positioning systems; 
electronic navigational and positioning apparatus and 
instruments; monitoring (other than in-vivo 
monitoring) apparatus and instruments; electrical 
control, testing (other than in-vivo testing), signaling, 
checking (supervision) and teaching apparatus and 
instruments; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 9.

התקנים ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים לתקשורת 
ולטלקומוניקציה; התקנים ומכשירים לתקשורת 

ולטלקומוניקציה; התקנים ומכשירים אלקטרוניים כולם לעיבוד, 
רישום, אחסון, העברה, אחזור או קבלה של נתונים; התקנים 
ומכשירים להקלטה, העברה או שחזור של קולות, תמונות או 
מידע מקודד; משדרים ומקלטים לווייניים; התקנים ומכשירי 
איתוריות, איתוריות רדיו ומכשירי רדיו-טלפון; מערכות 

אלקטרוניות למיקום גלובלי; התקנים ומכשירים אלקטרוניים 
לניווט ומיקום גלובלי; התקנים ומכשירים למעקב (שאינם 

לשימוש בגוף חי); התקנים ומכשירי רדיו; התקנים ומכשירים 
אלקטרוניים לבקרה, לבחינה (שלא בגוף חי) לאיתות, לבדיקה 
(פיקוח) ולהוראה; חלקים ואביזרים עבור כל הסחורות המנויות 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; Telecommunication 
services for searching and location people, places, 
and content in real time, for sharing and displaying 
content about such people and places for contacting 
people; electronic transmission of data, messages 
and information between and among computers, 
mobile and handheld devices; transmission, of 
messages, comments, multimedia content, audio 
content, text, information, pictures and other user 
generated content via a global computer network and 
other computer and communications networks; 
providing online communication links which transfer 
users to other websites; providing access to 
computer, electronic and online databases; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת; שירותי תקשורת רחק לחיפוש ואיתור אנשים, 
מקומות ותוכן בזמן אמת, עבור שיתוף והצגת מידע על אנשים 

ומקומות אלה ועמור יצירת קשר עם אנשים; העברה 
אלקטרונית של נתונים, הודעות ומידע בין ועם מחשבים, 
התקנים ניידים ונישאים ביד והתקני תקשורת חוטית ואל 

חוטית; העברת הודעות, הערות, תוכן מולטימדיה, תוכן אודיו, 
טקסט, מידע, תמונות ותוכן אחר המיוצר על ידי המשתמש 
באמצעות רשת מחשב גלובלית ורשתות מחשב ותקשורת 
אחרות; אספקת קישורי תקשורת מקוונים המעבירים 

משתמשים לאתרים אחרים; אספקת גישה למחשב, מאגרי 
נתונים אלקטרוניים ומקוונים; הנכללים כולם בסוג 38.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

י' סיון תשע"ב - 9731/05/2012



Ownersבעלים

Name: Bikurofe Ltd שם: ביקורופא בע"מ

Address: Yigaal Alon 90, Tel Aviv, 67891, Israel כתובת : רח' יגאל אלון 90, בניין אשדר כניסה ד', תל אביב, 
67891, ישראל

Identification No.: 511657322מספר זיהוי: 511657322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Rave & Co., Advs.

Address: 26 Ussiskin Street, P.O.B. 7722, Jerusalem, 
Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אוסישקין 26, ת.ד. 7722, ירושלים, ישראל

י' סיון תשע"ב - 9831/05/2012



IVANKA TRUMP 

Trade Mark No. 235797 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ivanka Trump Marks LLC 

Address: 502 Park Avenue, New York, 10022, U.S.A.

Identification No.: 71904

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.     
  

י' סיון תשע"ב - 9931/05/2012



LUCKY

Trade Mark No. 235813 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the fields of shopping, apparel, style and 
accessories; all included in class 41.

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של 
קניות, לבוש, סגנון ואביזרים; הנכללים כולם בסוג 41.             

                                                                      

י' סיון תשע"ב - 10031/05/2012



ALLURE

Trade Mark No. 235814 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Advance Magazine Publishers Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 4987

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the fields of shopping, apparel, style and 
accessories; all included in class 41.

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של 
קניות, לבוש, סגנון ואביזרים; הנכללים כולם בסוג 41.             

                                                                      

Class: 44 סוג: 44

Provision of information via wireless and mobile 
devices in the fields of beauty treatment  and 
cosmetics; all included in class 41.

אספקת מידע דרך התקנים אלחוטיים וניידים בתחומים של 
טיפוח היופי ותמרוקים; הנכללים כולם בסוג 41.                     

                                                          

י' סיון תשע"ב - 10131/05/2012



AO

Trade Mark No. 235827 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Carl Zeiss Vision GmbH

Address: Turnstrasse 27, 73430 Aalen, Germany

Identification No.: 801847

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, spectacles lenses, spectacles frames; all 
included in class 9.

משקפיים, עדשות משקפיים, מסגרות משקפיים; הנכללים כולם 
בסוג 9.                             

י' סיון תשע"ב - 10231/05/2012



Trade Mark No. 235834 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Paramount International IP Holding Company

Address: Los Angeles, CA, U.S.A.

Identification No.: 67798

(Cayman Island Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed nuts; all included in class 29. אגוזים מעובדים; הנכללים כולם בסוג 29.         

י' סיון תשע"ב - 10331/05/2012



Trade Mark No. 235902 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י' סיון תשע"ב - 10431/05/2012



Class: 17 סוג: 17

Silicone rubber, Sealant compounds for joints, 
Sealant and adhesives for the construction, Seals, 
Silicone packing, Rubber packing, Silicone sealant, 
Rubber sealing caps, Rubber seals, Electrical 
insulating rubber products, Adhesive tapes other than 
stationery and not for medical o household o electric 
insulation purposes, Synthetic rubber, Liquid rubber, 
Packing [cushioning, stuffing] materials o rubber o 
plastics, Padding materials o rubber o plastics, 
Rubber sleeves for protecting parts o machines, Non-
conducting materials for retaining heat, Glass fibers 
for insulation, Glass fiber, Rock wool, Mineral fiber, 
Ceramic fiber, Slag wool [insulator], Artificial wools 
for stopping and insulating materials, Glass wool for 
electric insulation, Cotton wool for packing [caulking], 
Glass wool for insulation, Mineral wool [insulator], 
Asbestos fibers, Vulcanized fiber, Vulcanized fiber 
not for textile use, inorganic fiber for stopping and 
insulating materials,semi-synthetic for stopping and 
insulating materials, Semi-synthetic fiber thread and 
yarn for stopping and insulating materials, Aramid 
fibers [not for textile use], Regenerated fibers for 
stopping and insulating materials, Regenerated fiber 
thread and yarn for stopping and insulating materials, 
Carbon fibers other than for textile use, Synthetic 
fiber for stopping and insulating materials, Synthetic 
fiber thread and yarn for stopping and insulating 
materials , for stopping and insulating materials, 
Chemical-fiber threads and yarns not for textile use, 
Fiberglass for electric insulation, Fiberglass fabrics 
for electric insulation, Plastic sheet, Adhesive-coated 
plastic sheets, Plastic film not for wrapping, Plastic 
substances semi-processed Insulating paints, 
Electrical insulating paints, Insulating varnish, 
Electrical insulating varnish, Substances for 
insulating buildings against moisture, Acrylic resins 
[semi-finished products], Artificial resins [semi-
finished products], Synthetic resins [semi-finished 
products], Insulating refractory materials, Insulating 
plaster, Electrical insulating plaster, Soundproofing 
materials, Sound absorption plates, Asbestos mill 
boards, Asbestos fabrics, Plastic moulded bodies, 
Semi-processed plastics, Semi-processed plastics 
consisting o or containing organosilicon compounds, 
Expansion joint fillers; all included i class 17.

סיליקון גומי,תרכובות של חומרי איטום לחיבורים,חומרי איטום 
ודבקים לבנייה,אטמים,אריזות סיליקון,אריזות גומי,חומרי איטום 
מסיליקון,מכסי איטום מגומי,אטמי גומי,מוצרי בידוד חשמליים 

מגומי,סרטי הדבקה שאינם כלי כתיבה ושאינם למטרות 
רפואיות או ביתיות או למטרות בידוד חשמלי,גומי סינטטי,גומי 
נוזלי,אריזות (ריפוד, מילוי) חומרי גומי או פלסטיק,חומרי ריפוד 
מגומי או מפלסטיק,שרוולי גומי להגנה על חלקי מכונות,חומרים 
מבודדים לשמירת חום,סיבי זכוכית לבידוד,סיבי זכוכית,צמר 
סלעים,סיבים מינרליים,סיבי קרמיקה, צמר מלאכותי לחומרי 
אטימה ובידוד,צמר זכוכית לבידוד חשמלי,צמר כותנה לאריזה 
(למניעת סדקים),צמר זכוכית לאיטום,צמר מינרלי (מבודד),צמר 
סיגים (מבודד),סיבי אזבסט,סיבי גופרית,סיבי גופרית (שאינם 
לשימוש בטקסטיל),סיבים א-אורגניים לחומרי אטימה ובידוד, 
סיבים סינטטיים לחומרי אטימה ובידוד, סיבי חוטים סינטטיים 
בחלקם לחומרי אטימה ובידוד, סיבי אראמיד (שאינם לשימוש 
בטקסטיל),סיבים מחודשים לחומרי אטימה ובידוד, סיבי חוטים 
מחודשים לחומרי אטימה ובידוד, סיבי פחם, שאינם לשימוש 
בטקסטיל, סיבים סינטטיים, בחלקם לחומרי אטימה ובידוד, 
סיבי חוטים סינטטיים לחומרי אטימה ובידוד, סיבים כימיים 
לחומרי אטימה ובידוד, סיבי חוטים כימיים לחומרי אטימה 

ובידוד, פיברגלס לבידוד חשמלי,בדי פיברגלס, לבידוד חשמלי, 
יריעות פלסטיק,יריעות פלסטיק מצופות דבק,סרטי פלסטיק 
שאינם לעטיפה,חומרי פלסטיק, מעובדים חלקית,צבעים 

מבודדים,צבעים מבודדי חשמל,ציפויים מבודדים,ציפויים מבודדי 
חשמל,חומרים לבידוד בניינים מלחות,שרף אקרילי (מוצר 
מוגמר-חלקית),שרף מלאכותי (מוצר מוגמר-חלקית),שרף 
סינטטי (מוצר מוגמר-חלקית),חומרים בידוד חסינים,טיח או 
גבס לבידוד,טיח או גבס לבידוד חשמלי, חומרים לבידוד 
אקוסטי,פלטות לספיגת קול,לוחות קרטון אזבסט, בדי 
אזבסט,גופים מעוצבים מפלסטיק,פלסטיק מעובד 

חלקית,פלסטיק מעובד חלקית המורכב מתרכובות סיליקון 
אורגניות או מכיל תרכובות סיליקון אורגניות,מילויים להתרחבות 
חיבורים; הנכללים בסוג 17.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

י' סיון תשע"ב - 10531/05/2012



 Owners

Name: KCC Corporation

Address: 1301-4, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 801855

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

י' סיון תשע"ב - 10631/05/2012



Trade Mark No. 235904 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

E.M.C (Epoxy Molding Compound); Epoxy resins; 
Epoxy resins, unprocessed; Silicones; Silicon; 
Silicone resins; Silane; Water repellents; Defoaming 
agents; Mould-release preparations; Paper release 
agents; Gums [adhesives] other than for stationery or 
household purposes; Surface-active chemical agents; 
Alkyd resin; Polyester resin; Urethane resin; Acrylic 
resin; Phenolic resin; Polystyrene resin; Resin for use 
in the insulation; Resin for use in the casting; Acrylic 
resins unprocessed; Artificial resins unprocessed; 
Acrylic resins [semi-finished products]; Synthetic 
resins [semi-finished products]; Artificial resins [semi-
finished products]; Unsaturated polyester resin; 
Ceramic compositions for sintering [granules and 
powders]; Ceramic materials in particulate form, for 
use as filtering media; Composites for the 
manufacture of technical ceramics; Compositions for 
the manufacture of technical ceramics; Ceramics; 
Unprocessed plastics; Synthetic resins, unprocessed; 
Chemical preparations for the manufacture of paints; 
Colour-brightening chemicals for industrial purposes; 
Adhesives for industrial purposes; Polish removing 
substances; Fireproofing preparations; Solvents for 
varnishes; Oil-separating chemicals; Chemical 
additives for oils; Refractory mold washes; Chemical 
coating agents for fillers and pigments; all included in 
class 1.

תרכובת אפוקסי לעיצוב; שרף מאפוקסי; שרף מאפוקסי, שאינו 
מעובד; סיליקון; צורן; סיליקון; צורן; שרף מסיליקון; סילאן; 
חומרים דוחי מים; חומרים נוגדי הקצפה; תכשירים משחררי 
טחב; גורמים משחררי נייר; דבק (דבקים); שאינם לשימוש 
משרדי או ביתי; גורמים כימיים של משטחים פעילים; שרף 
אלקין; שרף פוליאסטר; שרף אורתאן; שרף אקרילי; שרף 
פנולי; שרף פוליסטירן; שרף לשימוש בבידוד; שרף לשימוש 

ביציקות; שרפים אקריליים; שאינם מעובדים; שרפים 
מלאכותיים; שאינם מעובדים; שרפים אקריליים (מוצרים 
מוגמרים חלקית);שרפים סינטטיים (מוצרים מוגמרים 

חלקית);שרפים מלאכותיים (מוצרים מוגמרים חלקית); שרף 
פוליאסטר בלתי רווי; תרכובות קרמיות ליצירת גוש מחומר 
כלשהו (גרגרים ואבקות); חומרים קרמיים בצורה מסויימת; 

לשימוש כגורם מסנן; חומרים מרוכבים לייצור קרמיקה טכנית; 
תרכובות לייצור קרמיקה טכנית; קרמיקה; פלסטיקים בלתי 
מעובדים; שרפים סינטטיים; בלתי מעובדים;תכשירים כימיים 
לייצור צבעים; כימיקליים להבהרת צבעים לשימושתעשייתי; 
דבקים לשימוש תעשייתי; חומרים להסרת חומרי הברקה; 
תכשירים לצורך חסינות מאש; ממיסים לציפוי; כימיקליים 
להפרדת שמנים; תוספים כימיים לשמנים; שטיפות חסינות 

טחב; גורמי ציפוי כימיקליים למסננים ופיגמנטים; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

י' סיון תשע"ב - 10731/05/2012



 Owners

Name: KCC Corporation

Address: 1301-4, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 801855

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

י' סיון תשע"ב - 10831/05/2012



D.Strict

Trade Mark No. 235914 מספר סימן

Application Date 21/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG 

Address: Zweifaller Strasse 120, Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; cosmetics; perfumery; essential oils; hair 
lotions; dentifices.           

סבונים; תמרוקים; בישום; שמנים אתריים; תרחיצים לשיער; 
תכשירים לניקוי שיניים.

י' סיון תשע"ב - 10931/05/2012



MAXCLEAN

Trade Mark No. 235920 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1084146 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pipes and shaped sections, pipe couplings, 
connection pieces, pipe bends, T-pieces, cross 
pieces, reducers, supports, flanges, containers and 
tanks, all the aforementioned goods made of metal, 
in particular stainless steel; valves of metal, other 
than parts of machines; all included in class 6.

צינורות ומקטעים מעוצבים; מצמד צינורות, חלקי חיבור, מעקלי 
צינורות, חלקי T, חלקי הצלבה, מצמצמים, תמוכות, אוגנים, כלי 

קיבול ומיכלים, כל הטובין שלעיל ממתכת, בייחוד פלדת 
אל-חלד; שסתומים ממתכת, מלבד חלקי מכונות; הנכללים 

כולם בסוג 6.                                                                   
                                                                        

Class: 9 סוג: 9

Vessels for experimental purposes, reactors, vacuum 
chambers, inspection glasses; all included in class 9.

כלי קיבול למטרות ניסוי, ריאקטורים, תאי ואקום, משקפי 
בדיקה; הנכללים כולם בסוג 9.                                            

            

Class: 20 סוג: 20

Pipes and shaped sections, pipe couplings, 
connection pieces, pipe bends, T-pieces, cross 
pieces, reducers, supports, flanges, containers and 
tanks, all the aforementioned goods not of metal, in 
particular all the aforementioned goods made of 
plastic; valves of plastic, other than parts of 
machines; all included in class 20.

צינורות ומקטעים מעוצבים; מצמד צינורות, חלקי חיבור, מעקלי 
צינורות, חלקי T, חלקי הצלבה, מצמצמים, תמוכות, אוגנים, כלי 
קיבול ומיכלים, כל הטובין שלעיל לא ממתכת, בייחוד כל הטובין 
שלעיל מפלסטיק; שסתומים מפלסטיק, מלבד חלקי מכונות; 

הנכללים כולם בסוג 20.                                                     
                                                                                    

                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 23/08/2010, No. 
009328493

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/08/2010, מספר 
009328493

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

Class: 20 סוג: 20

י' סיון תשע"ב - 11031/05/2012



Ownersבעלים

Name: EGMO Ltd. שם: אגמו בע"מ

Address: 1 Hayotsrim Street, Nahariya, 22311, Israel כתובת : היוצרים 1, נהריה, 22311, ישראל

Identification No.: 510450489מספר זיהוי: 510450489

חברה פרטית מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

י' סיון תשע"ב - 11131/05/2012



Cat Lovers 

קט לוורס 
Trade Mark No. 235923 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BISKISS LTD שם: ביסקיס בע"מ

Address: Hahar 12, Kokhav Yair, Israel כתובת : רח' ההר 12, כוכב יאיר, ישראל

Identification No.: 513926915מספר זיהוי: 513926915

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Ben-Dayan, Adv 

Address: 7 Abba Hillel st, 12th floor, Ramat Gan, 52522, 
Israel

שם: אייל בן דיין, עו"ד 

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר -קומה 12, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Dry cat food; included in class 30.       .30 מזון חתולים יבש; הנכללים כולם בסוג

י' סיון תשע"ב - 11231/05/2012



Trade Mark No. 235926 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ivanka Trump Marks LLC 

Address: 502 Park Avenue, New York, 10022, U.S.A.

Identification No.: 71904

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

י' סיון תשע"ב - 11331/05/2012



השתלמות חכם 
Trade Mark No. 236071 מספר סימן

Application Date 20/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEITAV INVESTMENT HOUSE Ltd. שם: מיטב בית השקעות בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513749283מספר זיהוי: 513749283

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co., Adv.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 9, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; education funds 
and investments; all included in class 36.

עסקי מימון, עסקי כספים, קרנות השתלמות והשקעות; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     

  

י' סיון תשע"ב - 11431/05/2012



Trade Mark No. 236101 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: UNITED OIL EXPORT CO. LTD שם: החברה המאוחדת ליצוא נפט בעמ

Address: 5 Pal Yam St, Haifa, Israel כתובת : רח' פל ים 5, חיפה, ישראל

Identification No.: 510223878מספר זיהוי: 510223878

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubrication products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; all included 
in class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; דלקים; שמנים; שמני סיכה; מוצרי 
סיכה; אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; הנכללים 
כולם בסוג 4.                                                                   

                        

Class: 37 סוג: 37

Fueling services; repairs; installation services; 
building constructions; all included in class 37.

שירותי תדלוק; תיקונים; שירותי התקנה; הקמת מבנים; 
הנכללים כולם בסוג 37.                                                     

      

י' סיון תשע"ב - 11531/05/2012



Jew-elry By Subliminal 

Trade Mark No. 236107 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EMRON JEWELRY LTD שם: עמרון תכשיטים בע"מ 

Address: 11 Menachem Begin Rd, Rogovin Tidhar 
Tower, Ramat Gan, 52681, Israel

כתובת : דרך מנחם בגין 11, מגדל רוגבין תדהר -קומה 23, רמת 
גן, 52681, ישראל

Identification No.: 514206341מספר זיהוי: 514206341

Name: Jakob Shimoni  שם: יעקב שמעוני

Address: 84 Ben Tzvi, Tel Aviv, 68104, Israel כתובת : דרך בן צבי 84, תל אביב, 68104, ישראל

Identification No.: 037282480מספר זיהוי: 037282480

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Goods in precious metals or coated therewith, 
jewelry, precious stones, including watches and 
chronometric instruments, necklaces, bracelets, 
rings, cufflinks, Lapel pins; all included in class 14.

טובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן; תכשיטים, 
אבנים יקרות, לרבות שעונים ומכשירים כרונומטרים, 

שרשראות, צמידים, טבעות, חפתים, סיכות דש; הנכללים כולם 
בסוג 14.                                                                         

י' סיון תשע"ב - 11631/05/2012



Jew-nior By Subliminal 

Trade Mark No. 236108 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EMRON JEWELRY LTD שם: עמרון תכשיטים בע"מ 

Address:  דרך מנחם בגין 11, מגדל רוגבין תדהר -קומה 23, רמת
גן, 52681, ישראל

כתובת : דרך מנחם בגין 11, מגדל רוגבין תדהר -קומה 23, רמת 
גן, 52681, ישראל

Identification No.: 514206341מספר זיהוי: 514206341

Name: Jakob Shimoni  שם: יעקב שמעוני

Address: דרך בן צבי 84, תל אביב, 68104, ישראל כתובת : דרך בן צבי 84, תל אביב, 68104, ישראל

Identification No.: 037282480מספר זיהוי: 037282480

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Goods in precious metals or coated therewith, 
jewelry, precious stones, including watches and 
chronometric instruments, necklaces, bracelets, 
rings, cufflinks, Lapel pins; all included in class 14.

טובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן; תכשיטים, 
אבנים יקרות, לרבות שעונים ומכשירים כרונומטרים, 

שרשראות, צמידים, טבעות, חפתים, סיכות דש; הנכללים כולם 
בסוג 14.                                                                         

י' סיון תשע"ב - 11731/05/2012



Trade Mark No. 236116 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: R.D.A. BUSINESS TECHNOLOGIES LTD. שם: ר.ד.א עסקי טכנולוגיה בע"מ

Address: Moshe Aviv Building 7 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan, 52520, Israel

כתובת : מגדל משה אביב רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, 
ישראל

Identification No.: 513708586מספר זיהוי: 513708586

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; all included in class 14. תכשיטים; הכל כלול בסוג 14.                     

י' סיון תשע"ב - 11831/05/2012



Trade Mark No. 236158 מספר סימן

Application Date 05/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067104 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, business management, business 
administration, compilation and systemization of data 
into computer data banks; business project 
management, human resources management, office 
functions, business management for companies, 
business management consulting, knowledge 
management consulting (business management 
assistance); sponsoring by means of advertising 
(sponsoring).

Class: 38 סוג: 38

Services for radio broadcasting and video 
broadcasting over the Internet or via other 
communication networks, namely electronic 
transmission and transmission of information, audio 
clips and video clips; provision of access to mailing 
lists and blogs on the Internet; provision of fora 
(chatrooms) online and electronic display boards for 
the transmission of messages; provision of access to 
data banks.

Class: 41 סוג: 41

Training, entertainment, sporting and cultural 
activities and events; publication of information on 
events; arranging of events in the field of culture and 
entertainment; arranging of fashion shows for 
entertainment purposes, party planning 
(entertainment), arranging and conducting of 
concerts, information on events (entertainment).

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for downloading, transmitting, displaying, 
presenting, marking, creating blogs, providing access 
to or making otherwise available electronic media or 
information over the Internet or via other 
communication networks.

Class: 45 סוג: 45

Dating services; intermediation services for contacts 
(dating services).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י' סיון תשע"ב - 11931/05/2012



 Owners

Name: Keyreus Holding AG

Address: Kappelergasse 11, CH-8001 Zürich, Switzerland

Identification No.: 72012

(Suisse Société anonyme)

Switzerland, 30/07/2010, No. 609859 שוויץ, 30/07/2010, מספר 609859

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י' סיון תשע"ב - 12031/05/2012



Trade Mark No. 236169 מספר סימן

Application Date 28/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067245 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8088, Japan

Identification No.: 72020

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological and/or mental diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the symptoms of 
parkinson's diseases, epilepsy, migraine and multiple 
sclerosis. 

י' סיון תשע"ב - 12131/05/2012



PRECISION SPECTRA

Trade Mark No. 236236 מספר סימן

Application Date 06/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Battery chargers; electric cables; clinician computer 
programs used in programming, monitoring, and 
controlling an implantable pulse generator; handheld 
remote control units for controlling the implantable 
pulse generator; programming software for the 
clinician programmers and/or handheld remote 
control units, namely for programming the stimulation 
parameters used by the implantable pulse generator, 
included in Class 9

מטעני סוללות; כבלי חשמל; תוכנות מחשב עבור קלינאים 
לשימוש בתיכנות, ניטור ובקרה של מחולל דופק הניתן 

להשתלה; יחידות שלט רחוק הנישאות ביד לשליטה במחולל 
הדופן הניתן להשתלה; תוכנות תיכנות עבור מתכנתים 
לקלינאים ו/או ליחידות שלט רחוק הנישאות ביד, דהיינו 

לתיכנות הפרמטרים של הגירוי המשמשים במחולל הדופק 
הניתן להשתלה, שנכללים בסוג 9                                       
                                                                                    
                                                                              

Class: 10 סוג: 10

Implantable neurostimulation systems, namely an 
implantable pulse generator having a rechargeable 
battery for providing controlled electrical stimulation 
pulses; leads and electrode arrays used with the 
implantable pulse generator; and accessories used 
therewith, namely an external trial stimulator; a 
handheld programmer for use with the implantable 
pulse generator; a battery charger for recharging the 
rechargeable battery in the implantable pulse 
generator; a clinician programmer for use with the 
handheld programmer, the implantable pulse 
generator and/or trial stimulator, included in Class 10.

מערכות לגירוי עצבים הניתנות להשתלה, דהיינו מחולל דופק 
הניתן להשתלה עם סוללה נטענת לאספקת דופקי גירוי 

חשמליים מבוקרים; חוטים ומערכי אלקטרודות לשימוש עם 
מחולל דופק הניתן להשתלה; ואביזרים לשימוש בהם, דהיינו 
מגרה חיצוני לניסוי; מתכנת נישא ביד לשימוש עם מחולל 
הדופק הניתן להשתלה; מטען סוללה לטעינת סוללה נטענת 
במחולל הדופק הניתן להשתלה; מתכנת קלינאי לשימוש עם  
המתכנת הנישא ביד, מחולל הדופק הניתן להשתלה ו/או 

המגרה לניסוי, הנכללים בסוג 10.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 15/10/2010, No. 85/153,684 ארה"ב, 15/10/2010, מספר 85/153,684

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

י' סיון תשע"ב - 12231/05/2012



 Owners

Name: Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation  

Address: 25155 Rye Canyon Loop, Valencia California 
91355, U.S.A.

Identification No.: 801878

A Delaware Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

י' סיון תשע"ב - 12331/05/2012



GREENTEC B  

 B - גרינטק
Trade Mark No. 236297 מספר סימן

Application Date 07/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BGREEN ISRAEL LTD שם: בי גרין ישראל בע"מ

Address: רח' החקלאים 7, קרית ביאליק, ישראל כתובת : רח' החקלאים 7, קרית ביאליק, ישראל

Identification No.: 514263755מספר זיהוי: 514263755

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ido Levin, Adv. 

Address: , 7 Menachem Begin Street, Ramat Gan, 
52681, Gibor Sport Bldg., 24th floor, Israel

שם: עו"ד עידן לוין 

כתובת : רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט - קומה 24), רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

The product is being used as an insecticide and 
fungicide and herbicide for agricultural and home 
gardening uses; all included in class 5.

מוצר המשמש להדברת מזיקים, רמשים, פטריות ועשבים 
בסביבה חקלאית ולגינון ביתי; הנכללים כולם בסוג 5.               

                                                                        

י' סיון תשע"ב - 12431/05/2012



Trade Mark No. 236333 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067821 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome,,Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8088, Japan

Identification No.: 72062

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological and/or mental diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the symptoms of 
Parkinson's diseases, epilepsy, migraine and multiple 
sclerosis.

י' סיון תשע"ב - 12531/05/2012



Trade Mark No. 236334 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067822 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome,,Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8088, Japan

Identification No.: 72062

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological and/or mental diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the symptoms of 
Parkinson's diseases, epilepsy, migraine and multiple 
sclerosis.

י' סיון תשע"ב - 12631/05/2012



Trade Mark No. 236335 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067823 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome,,Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8088, Japan

Identification No.: 72062

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological and/or mental diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the symptoms of 
Parkinson's diseases, epilepsy, migraine and multiple 
sclerosis.

י' סיון תשע"ב - 12731/05/2012



Trade Mark No. 236339 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067859 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG 
S.A.R.L.

Address: 67 blvd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 
LUXEMBOURG, Luxembourg

Identification No.: 72066

(Luxembourg société à responsabilité limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 26/07/2010, No. 1207176 בנלוקס, 26/07/2010, מספר 1207176

Class: 5 סוג: 5

י' סיון תשע"ב - 12831/05/2012



Trade Mark No. 236350 מספר סימן

Application Date 03/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067967 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; spirits; wines; liqueurs; distilled 
beverages; whisky; whisky liqueurs; beverages from 
or containing whisky; aperitifs; cocktails.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 29/10/2010, No. 
009486201

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/10/2010, מספר 
009486201

Class: 33 סוג: 33

י' סיון תשע"ב - 12931/05/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White and 
gold. as shown in the  mark.

The mark is a three dimensional mark.

The three- dimensional inage of the package is not 
part of the marm.

 Owners

Name: ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

Address: Chivas House, 72 Chancellors Road, London 
W6 9RS, United Kingdom

Identification No.: 71717

(UK Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

י' סיון תשע"ב - 13031/05/2012



Trade Mark No. 236399 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ROBERTO MARIN שם: רוברטו מרין

Address: 64 Levinski St., Tel Aviv, Israel כתובת : לוינסקי 64, תל אביב, ישראל

Identification No.: 13675798מספר זיהוי: 13675798

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: no. 100 Hashmonaim Tpwer 4th floor, P.O.B. 
20464, Tel Aviv, 61203, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20464, תל אביב, 61203, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, hats, shirts, suits, ties; all 
included in class 25.

צרכי הלבשה, כובעים, חולצות, חליפות, עניבות; הנכללים כולם 
בסוג 25.                   

י' סיון תשע"ב - 13131/05/2012



GROW EAT 

Trade Mark No. 236404 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eyal Melyon  שם: אייל מליון

Address: P.O.B. 275, Moshav Burgata, 42860, Israel כתובת : ת.ד. 275, בורגתה, 42860, ישראל

Identification No.: 028731925מספר זיהוי: 028731925

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Genadi Gordon

Address: Patentik, P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, 
Israel

שם: גנאדי גורדון, עו"ד

כתובת : פטנטיק - ניהול תיקי קניין רוחני, ת.ד. 151, בית חנניה, 
37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Kit for growing edible seeds; all included in class 31. ערכה לגידול זרעים למאכל; הנכללים כולם בסוג 31.               
    

י' סיון תשע"ב - 13231/05/2012



Trade Mark No. 236497 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0165781 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

Identification No.: 72078

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Food preserving products.

Class: 5 סוג: 5

Laxative preparations included in class 5. 

י' סיון תשע"ב - 13331/05/2012



ZYTIGA

Trade Mark No. 236525 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceuticals preparations for the 
treatment of oncologic diseases; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם לטיפול במחלות אונקולוגיות;; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

י' סיון תשע"ב - 13431/05/2012



XALKORI

Trade Mark No. 236534 מספר סימן

Application Date 20/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pfizer Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 864

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; all included in 
class 5.

מוצרים רפואיים לטיפול במחלות והפרעות אונקולוגיים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

                        

י' סיון תשע"ב - 13531/05/2012



התאחדות למהדרין
Trade Mark No. 236548 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.B. GLAT POULTRY MEHADRIN LTD. שם: מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 511740094מספר זיהוי: 511740094

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables;soups; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
edible oils and fats; refrigerated or frozen food 
products; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים, מרקים; ריבות, מרקחות; שמני ושומני 

מאכל; מוצרי מזון מקוררים או קפואים; הנכללים כולם בסוג 29. 
                                                                                    

                            

Class: 30 סוג: 30

Coffe, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(except salad dressings); spices; refrigerated or 
frozen food products; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(למעט רטבים לסלט); תבלינים;מוצרי מזון מקוררים או קפואים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    

      

י' סיון תשע"ב - 13631/05/2012



Trade Mark No. 236556 מספר סימן

Application Date 21/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
07901, U.S.A.

Identification No.: 800568

Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations as an anti-cancer drug 
for human use; all included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים כתרופה נגד סרטן עבור שימוש לבני 
אדם; הכל כלול בסוג 5.                                       

י' סיון תשע"ב - 13731/05/2012



Trade Mark No. 236558 מספר סימן

Application Date 21/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: H.Y. ELECTRONICS & COMPONENTS LTD. שם: ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ

Address: 14 Ha'taas St., Kfar Saba, 44425, Israel כתובת : התע"ש 14, כפר סבא, 44425, ישראל

Identification No.: 511119778מספר זיהוי: 511119778

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronics products, namely, 
transmitters, computers, peripheral device for 
computers, computer's hardware and software, 
photograph systems, navigation instruments, 
recording appliances, magnetic media for saving 
data, appliances for playing music and video, stereo 
systems and its equipment, toys and games; among 
them cameras, measurers, screens for computers, 
televisions, LCD and plasma screens, laptops, 
drives, burners, flash memories, players, mp3 and 
mp4 players, hard disk drives, smart cell phones, 
display cards, sound cards, sound players systems, 
recording apparatus for sound and video, earphones, 
microphones, speakers, tuners, equalizers, alarms, 
parts and/or components and accessories for all the 
above mentioned goods; all included in class 9.

ציוד חשמל ואלקטרוניקה, דהיינו, משדרים, מחשבים, ציוד 
היקפי למחשבים, חומרת ותוכנת מחשבים, מערכות צילום, 

מכשירי ניווט, מכשירי הקלטה, מדיה מגנטית לשמירת נתונים, 
מכשירי השמעה והקרנה (וידאו), מערכות סטריאו ומכשירים 
נלווים, צעצועים ומשחקים; בינהם מצלמות, מודדים, מסכי 
מחשב, מקלטי טלוויזיה, מקלטי LCD ופלזמה, מחשבים 

ניידים, כוננים, צורבים, זכרונות פלאש, נגנים, נגני MP3 ונגני 
MP4, דיסקים קשיחים, טלפונים סלולאריים חכמים, כרטיסי 

מסך, כרטיסי קול, רשמי קלטות חוזי וקול, אוזניות, מיקרופונים, 
רמקולים, טיונרים, אקו לייזרים, אזעקות, חלקים ו/או רכיבים 
ואביזרים עבור כל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 11 סוג: 11

Devices, installations and accessories for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating; all included in class 11.

מכשירים, התקנים ואביזרים לתאורה, חימום, הפקת אדים, 
בישול, קירור ייבוש ואיוורור; הנכללים כולם בסוג 11.               
                                                                                    

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; all 
included in class 39.

הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; הנכללים כולם בסוג 39.     
                            

י' סיון תשע"ב - 13831/05/2012



ABIVEON

Trade Mark No. 236571 מספר סימן

Application Date 22/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceuticals; all included in class 5. תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.   

י' סיון תשע"ב - 13931/05/2012



Trade Mark No. 236588 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BIOMED TECHNOLOGIES LTD.

Address: 21 Man Lok St., Honghom, Kowloon, Hong 
Kong

Identification No.: 801904

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Bracelets and necklaces for medical purposes; all 
included in class 5.

צמידים ושרשראות לצוואר למטרות רפואיות; הנכללים כולם 
בסוג 5.                       

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, bracelets, necklaces, watches; all included 
in class 14.

תכשיטים, צמידים, שרשראות ושעונים; הנכללים כולם בסוג 
                         .14

י' סיון תשע"ב - 14031/05/2012



KAZELIS

Trade Mark No. 236591 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceuticals; all included in class 5. תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.   

י' סיון תשע"ב - 14131/05/2012



PAINEUROPE

Trade Mark No. 236645 מספר סימן

Application Date 24/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ladenburg Investments Pte. Ltd.

Address: City-House, Singapore

Identification No.: 1453

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded video and audio cassettes, compact 
discs, computer disks and CD ROMs; software 
relating to medical, pharmaceutical, life-style and 
healthcare matters; computer software and 
publications in electronic format and supplied on-line, 
all relating to medical, pharmaceutical, life-style and 
healthcare matters; All goods included in Class 9

קלטות וידאו ושמע מוקלטות מראש, תקליטורים, דיסקים 
למחשב ותקליטורים; תוכנה הקשורה לנושאים רפואיים, 

תכשירי רוקחות, סגנון חיים  ובריאות; תוכנת מחשב ופרסומים 
הניתנים בפורמט אלקטרוני מקוון , הכל מתייחס לנושאים 
רפואיים, תכשירי רוקחות, סגנון חיים ובריאות; כל הסחורות

 נכללות בסוג 9                                                               
                                                                                    

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed publications; calendars; 
diaries; posters; instructional and teaching material 
(except apparatus); All goods included in Class 16

חומר מודפס; פרסומים מודפסים; לוחות שנה; יומנים; 
כרזות;חומרי לימוד והוראה (למעט מתקן); כל הסחורות נכללים 
בסוג 16                                                                         

            

Class: 44 סוג: 44

Medical, pharmacy, pharmacology and healthcare 
services; advisory and consultancy services relating 
to pharmaceutical and healthcare matters; 
information and advice relating to medical, 
pharmaceutical and healthcare matters; All services 
included in Class 44

שרותי רפואה, רוקחות, פרמקולוגיה ושירותי בריאות; שירותי 
ייעוץ והתייעצות הקשורים לתכשירי רוקחות ושירותי בריאות; 

מידע וייעוץ הקשורים לרפואה, תכשירי רוקחות ושירותי 
בריאות; כל השירותים נכללים בסוג 44                                 
                                                                                    

            

י' סיון תשע"ב - 14231/05/2012



GREENTAL 

Trade Mark No. 236656 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eden Tal (Mishal) Ltd. שם: עדן טל (משעל) בע"מ

Address: Ein Vered, P.O.B. 80, Tel Mond, 40600, Israel כתובת : עין ורד, ת.ד. 80, תל מונד, 40600, ישראל

Identification No.: 514745827מספר זיהוי: 514745827

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for treating, filtering and purifying of water; 
and parts and accessories therefore; all included in 
class 11.

התקנים לטיפול, סינון וטיהור מים; חלקים ואביזרים עבורם; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     

                                    

י' סיון תשע"ב - 14331/05/2012



PITARO 

Trade Mark No. 236671 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rehitai Pitaro 2003 Ltd. שם: רהיטי פיטרו 2003 בע"מ

Address: Holon, Israel כתובת : חולון, ישראל

Identification No.: 513481531מספר זיהוי: 513481531

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; included in class 20. רהיטים; הנכללים כולם בסוג 20.       

Class: 35 סוג: 35

Business management and business administration 
in the field of furniture; furniture stores.

טיפול בעסקים וניהול עסקים בתחום הריהוט; חנות לממכר 
רהיטים.                                                                     

י' סיון תשע"ב - 14431/05/2012



SANISSIMO

Trade Mark No. 236716 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Address: Santa Fe, Mexico

Identification No.: 47834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fried potato chips, processed peanuts and fried pork 
rinds.

צ'יפס מטוגנים, בוטנים מתועשים וחטיפי עור חזיר מטוגנים.     
      

Class: 30 סוג: 30

Bakery products, including all kinds of bread, fired 
corn snacks and fried wheat flour snacks.

מאפים, כולל כל סוגי לחם, חטיפי תירס מטוגנים וחטיפים 
מטוגנים מקמח חיטה.                                                 

י' סיון תשע"ב - 14531/05/2012



MEDISEPT

Trade Mark No. 236717 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Studex Corporation

Address: 521 W. Rosecrans Avenue, Gardena, 90248-
1514, California, U.S.A.

Identification No.: 801784

A California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Ear and body apparatus and instruments.                   
              

מכשירים וכלים עבור פירסינג באוזניים ועבור פירסינג בגוף.

י' סיון תשע"ב - 14631/05/2012



 ENTENMANN'S

Trade Mark No. 236718 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Address: Santa Fe, Mexico

Identification No.: 47834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fried potato chips, processed peanuts and fried pork 
rinds.

צ'יפס מטוגנים, בוטנים מתועשים וחטיפי עור חזיר מטוגנים.     
      

Class: 30 סוג: 30

Bakery products, including all kinds of bread, fired 
corn snacks and fried wheat flour snacks.

מאפים, כולל כל סוגי לחם, חטיפי תירס מטוגנים וחטיפים 
מטוגנים מקמח חיטה.                                                 

י' סיון תשע"ב - 14731/05/2012



Trade Mark No. 236719 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Address: Santa Fe, Mexico

Identification No.: 47834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fried potato chips, processed peanuts and fried pork 
rinds.

צ'יפס מטוגנים, בוטנים מתועשים וחטיפי עור חזיר מטוגנים.     
      

Class: 30 סוג: 30

Bakery products, including all kinds of bread, fired 
corn snacks and fried wheat flour snacks.

מאפים, כולל כל סוגי לחם, חטיפי תירס מטוגנים וחטיפים 
מטוגנים מקמח חיטה.                                                 

י' סיון תשע"ב - 14831/05/2012



VERO

Trade Mark No. 236720 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Address: Santa Fe, Mexico

Identification No.: 47834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

All kind of confectionery. כל סוגי דברי המתיקה.             

י' סיון תשע"ב - 14931/05/2012



Trade Mark No. 236799 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0928775 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vida Alegria BV

Address: Trapgans 5, NL-1244 RL Ankeveen, 
Netherlands

Identification No.: 72203

(The Netherlands Limited)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
medicated plasters, transdermal patches, anaesthetic 
plasters.

י' סיון תשע"ב - 15031/05/2012



SRMASTER

Trade Mark No. 236814 מספר סימן

Application Date 01/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video cameras for professional use; video players 
and recorders for professional use; blank flash 
memory cards for professional use; portable video 
players and recorders for professional use; flash 
memory drive units for professional use; digital non-
linear editors for use in processing of sound and 
video signals for professional use; all included in 
class 9.

מצלמות וידאו לשימוש מקצועי; נגני ומקליטי וידאו  לשימוש 
מקצועי; כרטיסי זיכרון הבזק ריקים לשימוש מקצועי; נגני 

ומקלטי וידאו ניידים לשימוש מקצועי; יחידות כונן זיכרון הבזק 
לשימוש מקצועי; עורכים לא-ליניאריים דיגיטאליים לשימוש 

בעיבודי קול ווידאו לשימוש מקצועי; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                                                                    
                                                                                    

י' סיון תשע"ב - 15131/05/2012



SRMemory

Trade Mark No. 236815 מספר סימן

Application Date 01/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video cameras for professional use; video players 
and recorders for professional use; blank flash 
memory cards for professional use; portable video 
players and recorders for professional use; flash 
memory drive units for professional use; digital non-
linear editors and computer software for use in 
processing of sound and video signals for 
professional use; all included in class 9.

מצלמות וידאו לשימוש מקצועי; נגני ומקליטי וידאו לשימוש 
מקצועי; כרטיסי זיכרון הבזק ריקים לשימוש מקצועי; נגני 

ומקלטי וידאו ניידים לשימוש מקצועי; יחידות כונן זיכרון הבזק 
לשימוש מקצועי; עורכים לא-ליניאריים דיגיטאליים לשימוש 

בעיבודי קול ווידאו לשימוש מקצועי; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                                                                    
                                                                                    

                                              

י' סיון תשע"ב - 15231/05/2012



ETNIKA

Trade Mark No. 236860 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.K.S.Y. RESTAURANTS MANAGEMENT LTD שם: מ.ק.ס.י ניהול מסעדות בע"מ

Address: 7 Shenkar, Herzelia Pituach, Israel כתובת : שנקר 7, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 513746263מספר זיהוי: 513746263

מ.ק.ס.י ניהול מסעדות בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Provision of food and drinks services, restaurants, 
pubs, bars, bistro, wine bar, coffee-house services, 
catering, take-away and delivery services of food and 
drinks.

אספקת שירותי מזון ומשקאות, מסעדות, פאבים, בארים, 
ביסטרו, בר-יין, שירותי בתי קפה, קייטרינג, שירותי טייק-אווי 
ומשלוחים של מזון ומשקאות.                                             

                      

י' סיון תשע"ב - 15331/05/2012



wittywe 

Trade Mark No. 236999 מספר סימן

Application Date 03/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bankyknowledge S.A 

Address: Calle 50, Edificio BCT, Panama, Republic of 
Panama

Identification No.: 70901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabi Michaeli & Co., Advs.

Address: 40 Enzo Sereni Street, Givatayim, 53241, Israel

שם: גבי מיכאלי ושות', עו"ד

כתובת : רח' אנצו סירני 40, גבעתים, 53241, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software games; internet software games 
and software games for the internet; computer 
software games; software games for cellular phones; 
prerecorded video and sound recording; short films; 
consumer games consoles for use with an external 
display screen and/or monitor; game programs for 
consumer games and consoles and/or video for use 
with an external display screen and/or monitor; all 
included in class 9.

משחקי תוכנת מחשב, משחקים תוכנה באינטרנט ומשחקי 
תוכנה עבור האינטרנט; משחקי תוכנה במחשב; משחקים 

תוכנה בסלולארי; הקלטות של קול וחוזי אשר מוקלטים מראש; 
סרטונים; קונסולות משחקים לצרכן לצורך שימוש עם מסך 

תצוגה חיצוני ו/או צג; תכניות משחק עבור קונסולות משחקים 
ו/או וידאו לצרכן לצורכי שימוש עם מסך תצוגה חיצוני ו/או צג; 
אשר; הנכללים כולם בסוג 9.                                               
                                                                                    

                                

י' סיון תשע"ב - 15431/05/2012



Trade Mark No. 237014 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SÖFFT SHOE COMPANY, INC.

Address: 100 Brickstone Square, Suite 502, Andover, MA 
01810, U.S.A.

Identification No.: 801933

(New Hampshire Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing and footwear; all included in class 25. דברי הלבשה והנעלה ; הכל כלול בסוג 25.                       

י' סיון תשע"ב - 15531/05/2012



Trade Mark No. 237015 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SÖFFT SHOE COMPANY, INC.

Address: 100 Brickstone Square, Suite 502, Andover, MA 
01810, U.S.A.

Identification No.: 801933

(New Hampshire Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing and footwear; all included in class 25. דברי הלבשה והנעלה; הכל כלול בסוג 25.                         

י' סיון תשע"ב - 15631/05/2012



אלי"ן 
Trade Mark No. 237019 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alyn Hospital-Pediatric & Adolescent 
Rehabilitation Center 

שם: בית חולים אלי"ן-מרכז לשיקום ילדים ונוער 

Address: Corner Shemaryahu Levin & Olswanger,, 
P.O.B. 9117, Jerusalem, 91090, Kiryat Hayovel, Israel

כתובת : רח' שמריהו לוין פינת אולסונגר, ת.ד. 9117, ירושלים, 
91090, קרית היובל, ישראל

Identification No.: 580015881מספר זיהוי: 580015881

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elisheva Shaked, Adv.

Address: 5 Shatz St., Jerusalem, 94267, Israel

שם: אלישבע שקד, עו"ד

כתובת : רח' שץ 5, ירושלים, 94267, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical servixes; all included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.           

י' סיון תשע"ב - 15731/05/2012



בית החולים אלי"ן - מרכז לשיקום ילדים ונוער 
Trade Mark No. 237020 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alyn Hospital-Pediatric & Adolescent 
Rehabilitation Center 

שם: בית חולים אלי"ן-מרכז לשיקום ילדים ונוער 

Address: רח' שמריהו לוין פינת אולסונגר, P.O.B. 9117, 
ירושלים, 91090, קרית היובל, ישראל

כתובת : רח' שמריהו לוין פינת אולסונגר, ת.ד. 9117, ירושלים, 
91090, קרית היובל, ישראל

Identification No.: 580015881מספר זיהוי: 580015881

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elisheva Shaked, Adv.

Address: 5 Shatz St., Jerusalem, 94267, Israel

שם: אלישבע שקד, עו"ד

כתובת : רח' שץ 5, ירושלים, 94267, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services; all included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.           

י' סיון תשע"ב - 15831/05/2012



Trade Mark No. 237054 מספר סימן

Application Date 10/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WOONGJIN COWAY CO., LTD 

Address: 658 Yugu-ri, Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, Republic of Korea

Identification No.: 72257

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric juicers for household purposes, electric fruit 
presses for household purposes, electric vegetable 
presses for household purposes; all included in class 
7.

מסחטות מיץ חשמליות למטרות ביתיות, מסחטות פרי 
חשמליות לשימוש ביתי, מסחטות ירק חשמליות לשימוש ביתי; 
הנכללים כולם בסוג 7.                                                       

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Republic of Korea, 21/10/2010, No. 40-2010-
0054045

דרום קוריאה, 21/10/2010, מספר 40-2010-0054045

Class: 7 סוג: 7

י' סיון תשע"ב - 15931/05/2012



Trade Mark No. 237073 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "DYMOVSKOE KOLBASNOE 
PROIZVODSTVO" 

Address: KRYLATSKAYA D.37, MOSKVA UL, 121609, 
Russian Federation

Identification No.: 72258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TAL SHPERNAT, ADVOCATE 

Address: 

שם: טל שפרנט, עורך-דין 

כתובת : רח' קרליבך 1, תל אביב, 67132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Sausages, hot dogs, ground meat mixtures of meat, 
cooked or smoked meat and various kinds of canned 
meat and thermal meat products; all included in class 
29. 

נקניקים, נקניקיות, מוצרי בשר טחונים, תערובות בשר, בשר 
מבושל או מעושן לסוגיו, בשר משומר ומוצרי בשר טרמיים; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
        

י' סיון תשע"ב - 16031/05/2012



Trade Mark No. 237075 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "DYMOVSKOE KOLBASNOE 
PROIZVODSTVO" 

Address: KRYLATSKAYA D.37, MOSKVA UL, 121609, 
Russian Federation

Identification No.: 72258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: TAL SHPERNAT, ADVOCATE 

Address: 

שם: טל שפרנט, עורך-דין 

כתובת : רח' קרליבך 1, תל אביב, 67132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Sausages, hot dogs, ground meat mixtures of meat, 
cooked or smoked meat and various kinds of canned 
meat and thermal meat products; all included in class 
29.

נקניקים, נקניקיות, מוצרי בשר טחונים, תערובות בשר, בשר 
מבושל או מעושן לסוגיו, בשר משומר ומוצרי בשר טרמיים; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
        

י' סיון תשע"ב - 16131/05/2012



Trade Mark No. 237087 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S. SHLOMO CAR SALES (2000) LTD שם: ש. שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ

Address: Kiriyat Shlomo, P.O.B. 379, Nir Zevi, 72905, 
Israel

כתובת : קריית שלמה-צריפין, ת.ד. 379, ניר צבי, 72905, ישראל

Identification No.: 512938143מספר זיהוי: 512938143

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tal shrem, adv 

Address: Kiriyat Shlomo, P.O.B. 379, Nir Zevi, 72905, 
Israel

שם: טל שרם עו"ד 

כתובת : קריית שלמה-צריפין, ת.ד. 379, ניר צבי, 72905, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; all included in class 35. ניהול עסקים; הנכללים כולם בסוג 35.                         

י' סיון תשע"ב - 16231/05/2012



ROCK & REPUBLIC

Trade Mark No. 237091 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, compacts, concealers, blushes, 
mascaras, make-up foundations, eye pencils, 
eyebrow pencils, lipsticks, lip foundation, lip gloss, lip 
pencils, non-medicated lip balm, eye shadow, eye-
liners, artificial eyelashes, eyebrow gloss, nail polish, 
nail polish top coat, nail polish base coat, artificial 
fingernails, and rouges; bath items, namely, crystals, 
foam, gels, oil, pearls, and powder; hair products, 
namely, shampoos, conditioners, gel, lighteners, 
lotions, mascara, mousse, and pomades; skin care 
products, namely, astringent for cosmetic purposes, 
bath gel, bath oil, beauty masks, bubble bath, eye 
make-up remover, facial scrubs, make-up remover, 
shower gel, massage oil, shaving cream, skin 
clarifiers, skin soap, skin emollients and anti-wrinkle 
cream; skin care preparations, namely, moisturizers, 
body lotions and creams; oils, namely, aromatherapy 
oils, perfume oil and suntan oil, essential oils for 
personal use, essential oils for household use; 
Fragrances, namely, perfume, cologne, home 
fragrance sprays, home fragrance sticks; lotions, 
namely, suntan, skin, hair, and facial lotions; 
potpourri, and incense; all included in class 3

מוצרי קוסמטיקה, שהינם, מחזקים, קונסילר, סמקים, מסקרות, 
איפור בסיס, עפרונות לעיניים, עפרונות לגבות, אודמים, בסיס 
לשפתחיים, ליפגלוס, עפרונות לשפתיים, שפתון שאיננו רפואי, 
צללית לעיניים, אייליינר, ריסים מלאכותיים, מבריק לגבות, לק, 
לק מגן לציפורניים, לק בסיס לציפורניים, ציפורניים מלאכותיות, 
וסמקים; מוצרי אמבטיה, שהינם, קריסטלים, קצף, ג'לים, שמן, 
פנימנים, ואבקשה; מוצרי שיער, שהינם, שמפו, מרככים, ג'ל, 
מבהירים, קרמים, מסקרה, מוס, ומשחות; מוצרים לטיפול 
בעור, שהינם, עפיצים לשימוש קוסמטי, ג'ל אמבטיה, שמן 
אמבטיה, מסכות יופי, קצף אמבט, מסיר איפור לעיניים, 
מקרצפים לפנים, מסיר איפור, ג'ל רחצה, שמן עיסוי, קרם 

גילוח, מבהירים לעור, סבון לעור, קרם לעור וקרם נגד קמטים; 
מוצרים לטיפול בעור, שהינם, קרם לחות, קרם גוף ומשחות; 
שמנים, שהינם, שמנים ארומוטרפיים, שמן מבשם ושמן שיזוף, 
שמנים חיוניים לשימוש אישי, שמנים חיוניים לשימוש ביתי; 
תחליבים, שהינם, תחליבי שיזוף, עור, שיער, ופנים; עלים 

ריחניים לבישום, וקטורות; הנכללים כולם בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, reading glasses and sunglasses; 
eyeglass cases, eyeglass and sunglass chains, 
goggles; all included in class 9.

מכשירי ראיה, שהינם, משקפי קריאה ומשקפי שמש; נרתיקים 
למשקפי ראיה, שרשראות למשקפי ראיה ומשקפי שמש, 

משקפי מגן; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; all included in class 14. תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14.                 

Class: 18 סוג: 18

Purses, wallets, handbags, wallets, clutches, 
business card cases, backpacks, tote bags, shoulder 
bags, credit card cases, luggage, attache cases, 
traveling bags, carry-on bags, sports bags, book 
bags, school bags, suitcases, duffle bags, clutches, 
fanny packs, rucksacks, beach bags, garment bags 
for travel, bags for campers, bags for climbers, 
toiletry cases sold empty, cosmetic bags sold empty, 
and umbrellas; all included in class 18.

ארנקי נשים, ארנקי גברים, תיקי יד, תיקי לפיתה, קופסאות 
לכרטיסי ביקור, תרמילים, תיק גדול לסחיבת חפצים, תיקי 

כתף, קופסאות לכרטיסי אשראי, מזוודות, תיקי מנהלים, תיקי 
נסיעה, מזוודה נישאת, תיקי ספורט, תיקים לספרים, תרמילי 
בית ספר, מזוודות, קיטבג, תיקי מותניים, תרמילי גב, תיקי 

חוף, תיקים מתקפלים לנשיאת בגדים, תיקים למחנאות, תיקים 
למטפסים, תיקים לתמרוקים הנמכרים ריקים, תיקים למוצרי 

קוסמטיקה הנמכרים ריקים ומטריות; הנכללים כולם בסוג 18.   
                    

י' סיון תשע"ב - 16331/05/2012



 Owners

Name: R&R Apparel Company, LLC

Address: 3411 Silverside Road, Wilmington , Delaware, 
19810, U.S.A.

Identification No.: 801942

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, tops, slacks, trousers, skirts, 
dresses, jackets, coats, raincoats, capes, slickers, 
overalls, waistcoats, scarves, mufflers, sun visors, 
dressing gowns, bathrobes, tuxedos, pajamas, 
sweaters, cardigans, vests, belts, gloves, aprons, 
tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, slacks, lingerie, 
swimsuits, athletic wear, namely, shorts, leotards, 
sneakers, headbands, warm-up suits, footwear; all 
included in class 25.                                                     
                      

בגדים, שהינם חליפות, גרביונים, לבנים, גרביים, מכנסים 
קצרים, חולצות, חולצות מעל חגורה, עליוניות, מכנסיים, מכנסי 
בד, חצאיות, שמלות, מקרטונים, מעילים, מעילי גשם, שכמיות, 
מעילי גשם, סרבלים, אפודות, רדידים, צעיפים, סכי שמש, 
חלוקי בית, חלוקי רחצה, טוקסידו, חליפות שינה, סוודרים, 

קרדיגנים, אפודות, חגורות, כפפות, סינרים, מכנסיים צמודים, 
מכנסי ג'ינס, עניבות, עניבות רחבות שוליים, כובעים, כובעי 
מצחייה, לבני נשים, בגדי ים, ביגוד לפעילות ספורטיבית, 
שהינם מכנסיים קצרים, בגדי גוף, נעלי ספורט, סרטי מצח, 

אימוניות, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

י' סיון תשע"ב - 16431/05/2012



VYNDAQEL

Trade Mark No. 237110 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pfizer Inc.

Address: 235 East 42nd Street, New York, 10017, New 
York, U.S.A.

Identification No.: 801593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Orally administered pharmaceutical preparations 
available by prescription only, for the treatment of a 
rare protein misfolding disease, namely, amyloidosis; 
all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למתן פומי הזמינים במרשם רופא בלבד, 
לטיפול במחלה נדירה של קיפול שגוי של חלבונים, שהינה, 

עמילואידוזיס; הנכללים כולם בסוג 5.                                   
                                                      

י' סיון תשע"ב - 16531/05/2012



XELACOR

Trade Mark No. 237153 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey, 08889-0100, U.S.A.

Identification No.: 766

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעת סכרת; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .5

    

י' סיון תשע"ב - 16631/05/2012



Trade Mark No. 237164 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SANOFI

Address: 174 Avenue de France, Paris, 75013, France

Identification No.: 800826

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

 antitussive pharmaceuticals; all included in class 5. תרופות נגד שיעול; הנכללים כולם בסוג 5.                             
    

י' סיון תשע"ב - 16731/05/2012



Trade Mark No. 237168 מספר סימן

Application Date 04/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070967 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Carolina Herrera Ltd

Address: 501 Seventh Avenue, 17Th Floor, New York, 
New York 10018, U.S.A.

Identification No.: 72261

(Nueva York, Estados Unidos Sociedad de 
Responsabilidad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery, cosmetics; all included in class 3.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 08/09/2010, No. 
009362039

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/09/2010, מספר 
009362039

Class: 3 סוג: 3

י' סיון תשע"ב - 16831/05/2012



Trade Mark No. 237176 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071028 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Address: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72200

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic Lipsticks and lip glosses.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 01/10/2010, No. 10/3.770.814 צרפת, 01/10/2010, מספר 10/3.770.814

Class: 3 סוג: 3

י' סיון תשע"ב - 16931/05/2012



Trade Mark No. 237196 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071340 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UAB "TERRA ANIMALIS"

Address: Dievogalos k., Zapyskio sen., LT-53424 Kauno 
r., Lithuania

Identification No.: 72103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; pet food; aromatic sand for pets 
(litter); litter; bird food; additives to fodder, not for 
medical purposes; dog biscuits.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Lithuania, 11/02/2011, No. 2011 0253 ליטא, 11/02/2011, מספר 0253 2011

Class: 31 סוג: 31

י' סיון תשע"ב - 17031/05/2012



Trade Mark No. 237210 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071487 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FRATELLI COMUNELLO S.p.A. - Società 
Unipersonale

Address: Via Cassola, 64,,C.P. 79, I-36027 ROSÀ (VI), 
Italy

Identification No.: 72292

(Italy Joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Mechanical control apparatus and devices for 
opening doors, gates, garages and the like; electric 
chain actuators, electric linear stem actuators; 
electric motors other than for land vehicles; motors 
and engines, other than for land vehicles.

Class: 9 סוג: 9

Electromechanical, electric, electronic control 
apparatus and devices for opening doors, gates, 
garages and the like; regulating apparatus, electric; 
connection and synchronisation units, power supply 
units for actuators, control and power supply units for 
actuators, wind and rain monitoring sensors and 
systems, electric relays; control modules; power 
supplies for actuators; transmitters; push-button 
panels, emergency controls.

י' סיון תשע"ב - 17131/05/2012



Trade Mark No. 237226 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071690 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVINTETHICAL PHARMA, Sagl

Address: Via Pian Scairolo, 11,,Pambio-Noranco, CH-
6915 Lugano, Switzerland

Identification No.: 72306

(Suiza, Lugano Sociedad limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diarrhea and gastrointestinal infections.

י' סיון תשע"ב - 17231/05/2012



Trade Mark No. 237247 מספר סימן

Application Date 03/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1071998 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, grey, black, 
sky blue, light blue, dark blue, as shown in the mark.

 Owners

Name: CID S.p.A.

Address: Strada Crescentino, I-13040 SALUGGIA (VC), 
Italy

Identification No.: 72059

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Coronary and cardiac stents including drug eluting 
stents.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 04/11/2010, No. 
009495797

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/11/2010, מספר 
009495797

Class: 10 סוג: 10

י' סיון תשע"ב - 17331/05/2012



Trade Mark No. 237289 מספר סימן

Application Date 14/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072223 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Natalija ZIZINA

Address: Mednieku iela 19/1-19, LV-5000 Ogre, Latvia

Identification No.: 72342

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, local and long 
distance transmission of voice, data, graphics and 
video by means of broadband, copper and optical or 
wireless networks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Latvia, 09/02/2011, No. M-11-136 M-11-136 לטביה, 09/02/2011, מספר

Class: 38 סוג: 38

י' סיון תשע"ב - 17431/05/2012



Trade Mark No. 237298 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072349 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RED HAT, INC.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Information technology training for the use, 
maintenance, updating, configuration, installation, 
checking and programming of computer programs; 
teaching services provided on-line via a computer 
network, namely, online training services in relation 
with computer software testing, analyzing and 
evaluating aptitudes and skills of others for the 
purpose of educational assessment.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 31/01/2011, No. 11 3 802 075 צרפת, 31/01/2011, מספר 075 802 3 11

Class: 41 סוג: 41

י' סיון תשע"ב - 17531/05/2012



Trade Mark No. 237320 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RED HAT, INC.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training for others in the use of, 
maintenance of, updating of, configuration of, 
installation of, assistance with, and programming of 
computer software; testing, analyzing and evaluating 
aptitudes and skills of others for the purpose of 
educational assessment; providing educational 
services and courses over a global computer 
network, namely, training services in relation with 
computer software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 31/01/2011, No. 11 3 802 068 צרפת, 31/01/2011, מספר 068 802 3 11

Class: 41 סוג: 41

י' סיון תשע"ב - 17631/05/2012



Trade Mark No. 237329 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1014049 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Leather strops; flower shears; bread knives; non-
electric can-openers; non-electric egg-cutters; 
flatware (cutlery, forks, spoons); non-electric finger 
nail polishers; carving forks; slicing knives; forks 
(cutlery); gardening shears; poultry shears; vegetable 
peelers; vegetable knives; non electric hair cutters; 
cleavers; hair scissors; household shears; cuticle 
scissors; callus removers; abrading instruments; 
hand-operated sharpening instruments; cheese 
planes; waiter's knives; blades; Chef's knives; kitchen 
shears; spoons; manicure sets; knives; knife cases; 
knife sharpeners; cutlery; knife blocks (filled with 
knives); nail files; cuticle tweezers; nail clippers; non-
electric nail care instruments; non-electric nail 
scissors; nail nipper; nail extractors; nut-crackers, not 
of precious metal; pedicure sets; tweezers; non 
electric Pizza cutters; electric and non-electric razors; 
razor blades; razor knives; razor sets; Santoku 
knives; peeling knives; sharpening stones; cutting 
knives for household and kitchen purposes; tailor's 
shears; asparagus peelers; pocket knives; multi 
purpose shears; sharpening steels; sharpening rods; 
mincing knives; eye lash tongs.

י' סיון תשע"ב - 17731/05/2012



 Owners

Name: ZWILLING J.A. HENCKELS AG

Address: Grünewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, 
Germany

Identification No.: 72372

(Germany Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Class: 21 סוג: 21

Pastry brushes; container for household and kitchen 
use not of precious metal; frying pans, cutting 
boards; brushes for body and beauty care; non 
electric pressure cookers; lids for pots; egg cups, not 
of precious metal; ice buckets; cruets, not of precious 
metal; chopsticks; bottle openers; stew-pans; garlic 
presses; cookery moulds; non electric cooking 
utensils; cooking pot sets; cauldrons; cooking pots; 
cork screws; cosmetic utensils; knife rests for the 
table; knife blocks; knife storage systems; hand 
operated mills for household use; pasta spoons; 
pasta tongs; turners; shaving brushes; holders for 
shaving brushes; graters, household utensils; mixing 
spoons; spatulas; scoops; skimming ladles; non 
electric whisks for household purposes; sieves and 
strainers for household purposes; pastry cutter; 
rolling pins; pots; oven cloth and oven gloves; pie 
servers; mincing knife boards; woks; knife blocks (not 
filled).

י' סיון תשע"ב - 17831/05/2012



GO SPORT

Trade Mark No. 237347 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GROUPE GO SPORT

Address: 17 avenue de la Falaise, SASSENAGE, 38360, 
France

Identification No.: 801956

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, clothing for sports, headwear, caps 
[headwear], shoes, socks, sport shoes, beach shoes, 
gloves [clothing], underwear and underclothing, 
soles, bathing caps; all included in class 25

ביגוד, ביגוד לספורט, לבוש ראש, כובעים [לבוש ראש],  
נעליים, גרביים, נעלי ספורט, נעלי חוף, כפפות [ביגוד], לבנים 
והלבשה תחתונה, סוליות, כובעי רחצה; הנכללים כולם בסוג 

                                                   .25

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles (with exception of 
clothing, shoes) for the practice of bodybuilding, 
fitness, football, basketball, handball, volleyball, 
rugby, badminton, squash, tennis, table tennis, golf, 
athleticism, running, water sports (swimming, diving, 
sailing, windsurf, water-ski), mountain sports (ski, 
snowboard, hiking, climbing), horse-riding, combat 
sports, rollerblade, skateboard, cycling; all included in 
class 28.

פריטי התעמלות וספורט (למעט בגדים ונעליים ) לאימוני עיצוב 
הגוף, חיטוב, כדורגל, כדורסל, כדור יד, כדורעף , רוגבי, 

בדמינטון, סקווש, טניס, טניס שולחן, גולף, אתלטיקה, ריצה, 
ספורט ימי (שחייה, צלילה, שיט, גלישת רוח, סקי מים), ספורט 
הרים (סקי, גלישת שלג, טיול הרים, טיפוס הרים), רכיבה על 
סוסים, אומנויות לחימה, רולרבליידס, סקייטבורד, רכיבה על 

אופניים; הנכללים כולם בסוג 28.                                         
                                                                                    

                

Class: 35 סוג: 35

Online and retail sale of sporting articles namely 
sunglasses, sport bags, protective clothing (helmets, 
protective gear), chronometer, pedometer, 
cardiofrequencemeter, energy drinks and sports food, 
watches, camera and movie camera, GPS, compass, 
altimeter, binoculars, weather station, geographical 
books and maps, camping tents, sleeping bags, 
fitness and gymnastics equipments, bikes and 
accessories thereof (tools kit, small parts, baby 
seats), balls, sun protection; all included in class 35.

מכירה מקוונת וקמעונאית של פריטי ספורט, דהיינו משקפי 
שמש, תיקי ספורט, ביגוד מגן (קסדות, ציוד מגן), שעוני מדידה, 
מדי צעדים, מדי סיבולת, משקאות אנרגיה ומאכלים המתאימים 
לספורט, שעונים, מצלמה ומצלמת וידאו, GPS, מצפן, מד 
גובה, משקפות, תחנות מזג-אויר, מפות גיאוגרפיות וספרים, 
אוהלי מחנאות, שקי שינה, ציוד להתעמלות וכושר אופניים 

ואביזרים עבורם (ערכות כלים, חלקים קטנים, מושבים לתינוק), 
כדורים, תכשירי הגנה מפני השמש; הנכללים כולם בסוג 35.     
                                                                                    

                                                

י' סיון תשע"ב - 17931/05/2012



GOVERNATOR

Trade Mark No. 237355 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audiovisual recordings of motion pictures and 
television programs; musical sound recordings; 
computer game software, video game software; 
computer game equipment; computer software; 
computer games; electronically or magnetically 
activated pre-paid telephone debit cards; swimming 
floats; bicycle and skating helmets; radios and disc 
players and recorders; magnets; eyewear, 
eyeglasses, sunglasses, and eyewear accessories, 
namely cords, chains, and cases; all included in class 
9.

הקלטות אודיו ויזואליות של סרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה; 
הקלטות צלילי מוזיקה; תוכנות משחקי מחשב, תוכנות משחקי 
וידאו; ציוד משחקי מחשב; תוכנות מחשב; משחקי מחשב; 
כרטיסי חיוב של טלפון משולמים מראש המופעלים בצורה 

אלקטרונית או מגנטית; מצופי שחייה; קסדות אופניים והחלקה; 
נגנים ומקליטי רדיו ודיסק; מגנטים; אמצעי ראייה, משקפיים, 
משקפי שמש, ואביזרים לאמצעי ראייה, דהיינו מיתרים, 

שרשראות, ונרתיקים; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    

                                    

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; watches, timing clocks and other clocks; 
medals and objects of precious metal; watch bands, 
cases and chains; key rings of precious metal; all 
included in class 14.

תכשיטים; שעוני יד, שעוני עצר ושעונים אחרים; מדליות 
וחפצים ממתכת יקרה; רצועות, נרתיקים ושרשראות של שעוני 
יד;  מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.   

                                

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and stationery; posters, calendars, 
notebooks, binders, daily organizers, memo pads, 
pens, pencils, erasers, pencil cases, paper weights; 
writing paper, envelopes, greeting cards, paper 
coasters, trading cards, stand-up cutouts, paper 
coasters, paper mats; comic books; publications 
inclusive of newspapers, periodicals, books, and 
magazines; photographs, postcards; stickers, decals, 
and temporary tattoos; gift wrap and ribbons; all 
included in class 16.

חומר מודפס ומכשירי כתיבה; פוסטרים, לוחות שנה, מחברות, 
כורכנים, מארגנים יומיים, פנקסי תזכירים, עטים, עפרונות, 
מחקים, נרתיקים לעפרונות, משקולות נייר; נייר כתיבה, 
מעטפות, כרטיסי ברכה, תחתיות נייר, כרטיסי החלפה, 

תגזירים עומדים, תחתיות נייר, שטיחוני נייר; ספרי קומיקס; 
פרסומים הכוללים עיתונים, כתבי עת, ספרים, ומגזינים; 

תמונות, גלויות; מדבקות, דקאלים, וקעקועים זמניים; עטיפות 
וסרטים למתנות; הנכללים כולם בסוג 16.                             
                                                                                    

                

Class: 18 סוג: 18

Articles made of leather and imitations of leather; 
travel bags, luggage, handbags, purses, wallets, tote 
bags, gym bags, all purpose sport bags, back packs; 
umbrellas and walking canes; dog collars; all 
included in class 18.

פריטים העשויים מעור וחיקויי עור; תיקי נסיעה, מטען, תיקי יד, 
ארנקי נשים, ארנקים, סלי קניות, תיקי חדר כושר, תיקי ספורט 
לכל מטרה, תרמילים; מטריות ומקלות הליכה; קולרים לכלבים; 
הנכללים כולם בסוג 18.                                                     

            

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; all included in class 
24.

טקסטילים וסחורות טקסטילים, שאינם נכללים בסוגים אחרים; 
כיסויי מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24.                       

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, and headwear; all included in 
class 25.

הלבשה, הנעלה, וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.           
            

י' סיון תשע"ב - 18031/05/2012



Class: 28 סוג: 28

Toys, games, and playthings; gymnastic and sporting 
articles; toy figures, toy vehicles, wind-up toys, flying 
disks, musical toys, plush toys, kites, jump ropes, 
water squirting toys, yo-yos, rubber action balls, 
sports balls, beach balls, inflatable toys, toy banks, 
balloons, and board games; all included in class 28.   
      

צעצועים, משחקים, ודברי משחק; פריטי התעמלות וספורט; 
דמויות צעצוע, כלי רכב צעצוע, צעצועים מופעלי מנגנון מתיחה, 

דיסקים מעופפים, צעצועים מוזיקליים, צעצועי קטיפה, 
עפיפונים, דלגיות, צעצועי התזת מים, יו-יואים, כדורי פעולה 
מגומי, כדורי ספורט, כדורי חוף, צעצועים מתנפחים, קופות 
חיסכון צעצוע, בלונים, ומשחקי לוח; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and educational services; production 
and distribution of motion pictures; production and 
distribution of television programs; providing 
entertainment, educational, and informational 
audiovisual performance programming accessible by 
satellite, television, cable television, Internet, wireless 
networks, and through transmission of audio and/or 
video signals to any type of visual display device; 
providing information and programming over the 
Internet in the field of entertainment, athletics, and 
sports; gymnasiums and health clubs; physical 
education and training; entertainment; sporting, and 
cultural activities; body building, weightlifting and 
gymnastics exhibitions and competitions; all included 
in class 41.

שירותי בידור וחינוך;  הפקה והפצה של סרטי קולנוע; הפקה 
והפצה של תוכניות טלויזיה; אספקת תכנות ביצוע אודיו ויזואלי 
בידורי, חינוכי, ואינפורמטיבי הזמין באמצעות לווין, טלוויזיה, 

טלוויזיה בכבלים, אינטרנט, רשתות אלחוטיות, ודרך שידור של 
אותות אודיו ו/או וידאו לכל סוג של התקן תצוגה ויזואלי; 

אספקת מידע ותכנות באינטרנט בתחום הבידור, האתלטיקה, 
והספורט; אולמות התעמלות ומועדוני בריאות; חינוך והכשרה 
גופנית; בידור; פעילויות ספורט, ותרבות; תערוכות ותחרויות 
פיתוח גוף, הרמת משקולות והתעמלות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 21/10/2010, No. 85158553 ארה"ב, 21/10/2010, מספר 85158553

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

Class: 24 סוג: 24

Towels, handkerchiefs, quilts, comforters, 
bedspreads, sheets, pillowcases, blankets, household 
linen, tablecloths, flags, wall hangings and pennants 
of textile, and other textile goods; all included in class 
24.

מגבות, ממחטות, שמיכות טלאים, כיסויים, כיסויי מיטה, סדינים, 
ציפיות, שמיכות, לבנים למשק בית, מפות שולחן, דגלים, מתליי 
קיר ותליונים מטקסטיל, וסחורות טקסטיל אחרות; הנכללים 
כולם בסוג 24.                                                               

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, and headwear, excluding shirts 
and hats; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, וכיסויי ראש, למעט חולצות וכובעים; הנכללים 
כולם בסוג 25.                                   

י' סיון תשע"ב - 18131/05/2012



 Owners

Name: Fitness Publications, Inc.

Address: Santa Monica, California, U.S.A.

Identification No.: 42672

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י' סיון תשע"ב - 18231/05/2012



Trade Mark No. 237370 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1091167 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in generation, 
transmission, and display of maps in graphic form on 
cellular telephones, handheld computers (PDAs), 
netbooks, net tablets, and in-car PDAs enabling 
collection, compilation, processing, transmission, 
dissemination and sharing of location based data, 
namely road and driving related information, 
information on special offers, promotion and user 
recommendations; all included in class 09.

תוכנת מחשב לשימוש בהפקה, העברה והצגה של מפות 
 ,(PDAs) בצורה גראפית על טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד
נטבוקים, נט-טאבלטים, ו-PDAs מובני-מכונית המאפשרים 
איסוף, קומפילציה, עיבוד, העברה, הפצה ושיתוף של מידע 
מבוסס מיקום, דהיינו מידע הקשור בכבישים ונהיגה, מידע על 
הצעות מיוחדות, קידום מכירות והמלצות משתמש; הנכללים 
כולם בסוג 09.                                                                 
                                                                                    

                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, namely, transfer of data, 
namely, road and driving related information, 
information on special offers, promotion and user 
recommendations by telecommunications; 
Communication by mobile devices, namely, for 
displaying road and driving related information, 
information on special offers, promotion and user 
recommendations; Telecom services, namely, 
electronic bulletin board services displaying road and 
driving related information, information on special 
offers, promotion and user recommendations; 
Telecommunication services which enables a user to 
send and/or to receive messages via a cordless data 
network; Data communication services via Internet 
for uploading, announcing, showing, displaying, 
labeling, blogging, sharing or otherwise providing of 
electronic media or information; Provision of online 
chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages, images, sound, 
geographical information and other data between 
mobile devices users on the subject of location based 
information; Providing on-line forums for transmission 
of messages among mobile devices users 
concerning road and driving related information, 
traffic alerts, information on special offers, promotion 
and user recommendations; all included in class 38.

טלקומוניקציה, דהיינו, העברת מידע, דהיינו, מידע הקשור 
בכבישים ונהיגה, מידע על הצעות מיוחדות, קידום מכירות 
והמלצות משתמש באמצעות טלקומוניקציה; תקשורת 

באמצעות מכשירים ניידים, דהיינו, עבור הצגת מידע הקשור 
בכבישים ונהיגה, מידע על הצעות מיוחדות, קידום מכירות 

והמלצות משתמש; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שירותי לוח 
מודעות אלקטרוני המציג מידע הקשור בכבישים ונהיגה, מידע 
על הצעות מיוחדות, קידום מכירות והמלצות משתמש; שירותי 
טלקומוניקציה המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל הודעות 

דרך רשת מידע אלחוטית; שירותי תקשורת מידע דרך 
האינטרנט להעלאה, הכרזה, הצגה, גילוי, תיוג, כתיבת בלוג, 
שיתוף או אספקה של מדיה או מידע אלקטרוניים; אספקה של 
חדרי שיחה מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים להעברה של 

הודעות, תמונות, צלילים, מידע גיאוגרפי ומידע אחר בין 
משתמשי מכשירים ניידים בנושא מידע מבוסס מיקום; אספקת 
פורומים מקוונים עבור העברת הודעות בין משתמשי מכשירים 
ניידים בנושא מידע הקשור בכבישים ונהיגה, התרעות תנועה, 
מידע על הצעות מיוחדות, קידום מכירות והמלצות משתמש; 

הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Hosting an online community website featuring 
shared communications between community 
members interested in road and driving related 
information, information on special offers, promotion 
and user recommendations; all included in class 42.

אירוח אתרים חברתיים מקוונים הכוללים תקשורת משותפת בין 
חברי קהילה המעוניינים במידע הקשור בכבישים ונהיגה, מידע 
על הצעות מיוחדות, קידום מכירות והמלצות משתמש; הנכללים 
בסוג 42.                                                                         

                                                              

י' סיון תשע"ב - 18331/05/2012



Ownersבעלים

Name: Telmap Ltd. שם: טלמפ בע"מ

Address: 11 Bareket, Herzlia, 46733, Israel כתובת : ברקת 11, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 512913062מספר זיהוי: 512913062

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

י' סיון תשע"ב - 18431/05/2012



ALTOONA HILLS

Trade Mark No. 237411 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1082371 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

Address: 63 Lefante Lane, Bayonne, New Jersey, 07002, 
U.S.A.

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

י' סיון תשע"ב - 18531/05/2012



Trade Mark No. 237430 מספר סימן

Application Date 18/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072844 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software; downloadable software; customer 
relationship management software; sales force 
automation software, marketing software, customer 
service and support software.

Class: 41 סוג: 41

Education; namely, conducting seminars, 
conferences, workshops and computer application 
training in the fields of marketing, promotion, sales, 
customer information, customer relationship 
management, sales support, customer services and 
employee efficiency in the use of software.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software for use in marketing, promotion, sales, 
costomer information, costumer relationship 
management, sales support, costumer services and 
employee efficiency; consultancy services in the field 
of software development.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 27/01/2011, No. 
009691131

איחוד האירופי לסימני מסחר, 27/01/2011, מספר 
009691131

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י' סיון תשע"ב - 18631/05/2012



 Owners

Name: FLASHBAY LIMITED

Address: 6 The Fountain Centre,,Imperial Wharf, Fulham, 
London SW6 2TW, United Kingdom

Identification No.: 72391

(England and Wales Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

י' סיון תשע"ב - 18731/05/2012



Trade Mark No. 237431 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072851 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 
GROUP CO., LTD.

Address: No.53, Wuyingshan Zhong Road,,Jinan, 
Shandong Province, People's Republic of China

Identification No.: 72291

(People's Republic of China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Starters for motors and engines; diesel engines 
(other than those for use in land vehicles); gasoline 
engines (other than those for use in land vehicles); 
glow plugs for vehicle engines; control mechanisms 
for machines, engines or motors; pistons for vehicle 
engines; engine oil filters; intake air filters; pumps 
(parts of machines, engines or motors); speed 
governors for machines, engines and motors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 04/08/2010, No. 
8542187

סין, 04/08/2010, מספר 8542187

Class: 7 סוג: 7

י' סיון תשע"ב - 18831/05/2012



Trade Mark No. 237432 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072868 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 3 avenue Octave Gréard, F-75007 PARIS, 
France

Identification No.: 71361

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Magazines relating to telecommunications and 
information technology equipment, computer 
software, platforms and installations, as well as to 
research and innovation in the field of information 
and communication technology.

Class: 41 סוג: 41

Publication of magazines online relating to 
telecommunications and information technology 
equipment, computer software, platforms and 
installations, as well as to research and innovation in 
the field of information and communication 
technology.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 29/09/2010, No. 10 3 770 418 צרפת, 29/09/2010, מספר 418 770 3 10

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

י' סיון תשע"ב - 18931/05/2012



Trade Mark No. 237446 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073126 מספר סימן בינלאומי

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

Address: 1211 Avenue of the Americas, New York NY 
10036, U.S.A.

Identification No.: 72303

(District of Columbia, United States non-profit 
corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Accounting services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 04/03/2011, No. 85258187 ארה"ב, 04/03/2011, מספר 85258187

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 237470 מספר סימן

Application Date 07/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0903668 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CETA FORM EL ALETLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Beymersan Sanayi Sitesi 3.,Cad. No. 6/2, 
Beylikdüzü, İstanbul, Turkey

Identification No.: 72420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated), namely, 
screwdrivers, screwdriver bits, pliers and cutters, 
pliers for gripping, cutting nippers, water pump pliers, 
pipe gripping pliers, carpenter's pincers, concretor's 
nippers, micro screwdrivers, micro pliers, tweezers 
and crimping pliers; wrenche, C gear wrenches, 
wrech sets, L&TorX keys and sets, T handle keys 
and sets, folding key sets, hexagonal keys, sockets 
and accessories; insulated hand tools, namely, 
insulated screwdrivers, plier and shears; cutting 
tools, namely, snips cutters, hacksaw frames and 
blades, utility knives; striking tools, namely, 
hammers, chisels and punches, wood chisels; tool 
sets.

Class: 9 סוג: 9

Measuring implements, namely, voltage testers, 
meters, steel tape measures..
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ALIBABA

Trade Mark No. 237524 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising agency 
services; advertising services provided for others; 
database management; compilation of information 
into computer databases; business consulting 
services; business consulting services in the field of 
web based events, conferences, training programs, 
learning programs, and seminars; business 
consulting services in the field of delivering web-
based knowledge; business consulting services in the 
field of online collaboration and collaboration 
technologies; business consulting services in the 
fields of sales and marketing; business project 
management services; business project management 
services, namely, development, set up, staging, 
production, recording, monitoring and follow-up for 
web based events, conferences, training programs, 
learning programs, and seminars; market research 
and business consulting services; business 
consultancy services relating to facilitating the 
transaction of business via local and global computer 
networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer 
products and services; dissemination of business 
information of goods and services of others via local 
and global computer networks; business consultancy 
services relating to providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer 
and source goods and services, place, determine the 
status of and fulfill trade leads and orders, enter into 
contracts and transact business; providing 
computerized online ordering services; advertising of 
goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export 
agency services; rental of advertising space on 
communication media; online trading services 
relating to electronic auctioneering and providing 
online business evaluation relating thereto; online 
retail services of consumer products; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services relating 
to operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and/or services on a global 
computer network; business assistance relating to 
facilitating business transaction via local and global 
computer networks; corporate management 
consultancy services; marketing and promotion 
services; publication of publicity materials; marketing 
of vacant premises; dissemination of advertising 
materials, updating of advertising materials, 
compilation of advertisements for use as web pages 
on the Internet; rental of advertising space; computer 
data processing; sales, business, promotional 
information services; telephone answering (for 
unavailable subscribers); telephone answering (for 

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה של עסקים; פונקציות 
משרדיות; שירותי סוכנות פרסום; שירותי פרסום המסופקים 
עבור אחרים; ניהול מאגר נתונים; קומפילציה של מידע לתוך 
מאגרי נתונים של מחשב; שירותי ייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ 
עסקי בתחום של אירועים מבוססי אינטרנט, כנסים, תוכניות 
הדרכה, תוכניות לימוד, וסמינרים; שירותי ייעוץ עסקי בתחום 
של שיתוף פעולה (collaboration) מקוון וטכנולוגיות שיתוף 

פעולה; שירותי ייעוץ עסקי בתחומים של מכירות ושיווק; שירותי 
ניהול פרויקט עסקי; שירותי ניהול פרויקט עסקי, דהיינו, פיתוח, 
תכנון (set up), בימוי, הפקה, הקלטה, ניטור ומעקב  עבור 
אירועים מבוססי אינטרנט, כנסים, תוכניות הדרכה, תוכניות 

לימוד, וסמינרים; שירותי מחקר שוק וייעוץ עסקי; שירותי ייעוץ 
עסקי הקשורים לסיוע לביצוע של עסקאות דרך רשתות מחשב 

מקומיות וגלובליות באמצעות איתור ומתן הפניות עבור 
השליחה של מגוון רחב של מוצרי ושירותי עסקים וצריכה; 
הפצה של מידע עסקי של סחורות ושירותים של אחרים דרך 

רשתות מחשב מקומיות וגלובליות; שירותי ייעוץ עסקי הקשורים 
למתן אתר אינטרנט ברשת מחשב גלובלית שבו צד שלישי יכול 
להציע ולמצוא סחורות ושירותים, להציג, לקבוע את הסטאטוס 
של ולבצע הזדמנויות והזמנות מסחריות, כניסה לחוזים וביצוע 
עסקאות; אספקת שירותי הזמנות מקוונים ממוחשבים; פרסום 
של סחורות ושירותים של אחרים דרך רשתות מחשב מקומיות 
וגלובליות; שירותי סוכנות ייבוא וייצוא בינלאומיים; השכרה של 
מקומות פרסום במדיה תקשורתית; שירותי מסחר מקוונים 

הקשורים למכירות פומביות אלקטרוניות  ומתן הערכה עסקית 
מקוונת הקשורה לכך;  שירותי קמעונאות מקוונים של מוצרי 
צריכה; מתן מדריך של אתרי אינטרנט של צד שלישי לסיוע 
בעסקאות עסקיות (business transactions); שירותי ייעוץ 
עסקי הקשורים להפעלה של שוק אלקטרוני עבור הקונים 
והמוכרים של סחורות ו/או שירותים ברשת מחשב גלובלית; 
עזרה עסקית הקשורה לסיוע לעסקאות עסקיות דרך רשתות 
מחשב מקומיות וגלובליות; שירותי ייעוץ ניהול תאגיד; שירותי 
שיווק וקידום; פרסום של חומרים פרסומיים; שיווק של מתחמים 
פנויים; הפצה של חומרי פרסום, עדכון של חומרי פרסום, קיבוץ 
של פרסומות לשימוש כדפי אינטרנט באינטרנט; השכרה של 
שטח פרסום; עיבוד נתוני מחשב; שירותי מידע מכירות, 

עסקים, שיווק; מענה טלפוני (עבור מנויים לא זמינים); מענה 
טלפוני (עבור אחרים); השתתפות במכירות פומביות 

באינטרנט; ניהול סגל; מתן מידע מכירות, עסקים, פרסום 
ושיווק באמצעות רשת מחשב גלובלית ודרך האינטרנט; הצגה 
של טובין במדיה תקשורתית עבור מטרות קמעונאיות; ריכוז 
בצוותא, לרווחת אחרים, של מגוון סחורות, המאפשר ללקוחות 
לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלו מאתר אינטרנט לסחורה 
כללית ובנקודות מכירה סיטונאיות; ריכוז בצוותא, לרווחת 

אחרים, של מגוון סחורות, המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש 
בנוחות סחורות אלו מקטלוג סחורה כללית בהזמנת דואר או 

באמצעי טלקומוניקציה; ריכוז בצוותא, לרווחת אחרים, של מגוון 
סחורות, המאפשר ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלו 
מנקודות מכירה קמעונאיות; מכירה קמעונאית וסיטונאית של 
שפופרות טלפון נייד, אביזרי טלפון נייד, סחורות אלקטרוניות 
וטלקומוניקציה, חומרת מחשב ותוכנת מחשב, סוללות, מטעני 
סוללות, מכשירים וכלים עבור הקלטה, קליטה, שידור ו/או 

שכפול נתונים, מידע, תמונות, דמויות ו/או קול, מתכות יקרות 
ערך, תכשיטים, אבנים יקרות ערך, חומר מודפס, נייר כתיבה 
וכרטיסים מקודדים מגנטית ושאינם מקודדים מגנטית, רהיטים, 
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others); auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business, 
advertising and promotional information through a 
global computer network and via the Internet; 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise Internet web site and in a 
wholesale outlet; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise catalogue by mail order or by 
means of telecommunications; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and 
wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, electronic and 
telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, 
apparatus and instruments for recording, receiving, 
transmitting and/or reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, precious metals, 
jewellery, precious stones, printed matter, stationery 
and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen 
utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and 
embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, 
artificial flowers, carpets, rugs, games and electronic 
toys, chemicals used in industry, science, 
photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, 
essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations, ironmongery and small 
items of metal hardware, machines and machine 
tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and 
instruments, spectacles and sun glasses, surgical 
and medical apparatus and instruments, apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, 
silverware, horological and chronometric instruments, 
musical instruments, magazine, cards, paper and 
cardboard products, picture, typewriters and office 
requisites, packaging materials, rubber and plastics 
for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, handbags, purses, 
wallets, leather holders, bags, luggage, umbrellas, 
mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, 
playthings and sporting articles, foodstuffs and 
beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and 
cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, 
mineral water, fruit juices and other non-alcoholic 
drinks, alcoholic beverages, floral products, tobacco, 
smokers' articles and matches; direct mail 

מסגרות תמונה, כלי משק בית ומטבח, כלי זכוכית, פורצלן וכלי 
חרס, בגדים, ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, שרוכים ורקמות, 

כפתורים, סרטים, סיכות ומחטים, פרחים מלאכותיים, שטיחים, 
מרבדים, משחקים וצעצועים אלקטרוניים, כימיקלים לשימוש 

בתעשייה, מדע, צילום וחקלאות, צבעים, מבריקים ולכות, מוצרי 
היגיינה אישית, סבונים, תמרוקיה, קוסמטיקה, תחליבי שיער 
וגוף, שמנים אתריים, תכשירי ניקוי והלבנה, חומרי סיכה, 

דלקים, נרות, תכשירים רוקחיים, וטרינריים וסניטאריים, כלי 
ברזל ופריטים קטנים של כלי מתכת, מכונות וכלי מכונות, 

סכו"ם, סכיני גילוח וכלי יד, מחשבים, מכונות חישוב, מכשירי 
וכלי אלקטרוניקה, צילום, סינמטוגרפיה ואופטיקה, משקפיים 
ומשקפי שמש, מכשירים וכלים לניתוח ורפואה, מכשירים 
למטרות תאורה, חימום, ייצור קיטור, בישול, קירור, ייבוש, 
אוורור, אספקת מים וסנטריה, רכבים, נשקים, זיקוקים, כלי 

כסף, מכשירי שענות וכרונומטריה, כלי נגינה, מגזין, כרטיסים, 
מוצרי נייר וקרטון, תמונה, מכונות כתיבה וצרכי משרד, חומרי 
אריזה, גומי ופלסטיק לשימוש בייצור, חומרי אריזה ובידוד, עור 
וחיקויי עור וסחורות המיוצרות מחומרים אלו, תיקי יד, ארנקים, 
נרתיקים, מחזיקי עור, תיקים, מטען, מטריות, מראות, חבלים, 
מיתרים, רשתות, אוהלים, חוטים וסיבים (threads) לשימוש 
בטקסטיל, מתלי מעיל, מצעיות, אביזרי (articles) תופרת, 
כיסויי מיטה ושולחן, אביזרי משחק וספורט, מצרכי מזון 
ומשקאות, בשר, דגים, עופות, פירות וירקות משומרים, 

מיובשים ומבושלים, ריבות ורוטבי פירות, ביצים, חלב ומוצרי 
חלב, שמנים ושומנים אכילים, קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, 
קמח, לחם ועוגות, תבלינים, פירות וירקות טריים, בירה, מים 
מינראליים, מיצי פירות ומשקאות שאינם אלכוהוליים אחרים, 
משקאות אלכוהוליים, מוצרי פרחים (floral), טבק, אביזרי 
מעשנים וגפרורים; פרסום ישיר לדואר, שירותי סוכנות קנייה 
ומכירה; בחירה של סחורות ורכישה של סחורות עבור יחידים 

ועסקים; שירותי הזמנות [עבור אחרים]; שירותי כלבו 
קמעונאיים; שירותי סופרמרקט קמעונאיים; שירותי מזכירות; 
מתן מידע עסקי סטטיסטי; ארגון של תצוגות למטרות מסחריות 
או פרסום; שירותי סיוע עסקי הקשורים לקומפילציה והשכרה 
של רשימות דיוור; חקירות עסקיות; שירותי ניהול עסקים עבור 
עיבוד של מכירות המבוצעות דרך האינטרנט; שירותי הפניה 

 (clearance) עסקית ושיבוץ עובדים; סוכנויות שחרור
ייבוא-ייצוא (שירותי סוכנות ייבוא-ייצוא); סוכנות עבור מנויי 
עיתונים; שכפול מסמכים; תעתוק (כולל כתיבה על נייר 

סטנסיל); השכרה של ציוד משרדי; ניהול קשרי לקוחות; שירותי 
ניהול עסקי הקשורים למסחר אלקטרוני; שירותי ניהול 

ואדמיניסטרציית עסקים הקשורים לתוכניות נתינת חסות; 
שירותי חשבונאות; שירותי צדקה, דהיינו ארגון ועריכת תוכניות 
התנדבות ופרויקטי שירותי קהילתי; שירותי ייעוץ, מידע ועצה 
הקשורים לשירותים הנ"ל; הכל כלול בסיווג 35.                     
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advertising; buying and selling agency services; 
selection of goods and procurement of goods for 
individuals and businesses; ordering services [for 
others]; department store retailing services; 
supermarket retailing services; secretarial services; 
provision of business statistical information; 
organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business assistance services 
relating to compilation and rental of mailing lists; 
business investigation; business administration 
services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies (import-
export agency services); agency for newspapers 
subscriptions; document reproduction; transcription 
(including stencil-paper writing); rental of office 
equipment; customer relationship management; 
business management services relating to electronic 
commerce; business management and 
administration services relating to sponsorship 
programmes; accounting services; charitable 
services, namely organizing and conducting 
volunteer programmes and community service 
projects; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; all 
included in class 35.
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Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; online 
banking services and financial services; credit card 
services, processing and transmission of bills and 
payments thereof, and providing insurance for 
financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; 
financial services in the nature of billing and payment 
processing services; arrangement and management 
of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate investment; real 
estate brokerage services; real estate agency 
services; housing agency services; actuarial services; 
real estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; financial and asset management 
services; insurance and financial services; financial 
services provided by telecommunication means; 
financial consultancy and advisory services; home 
banking; banking services provided on-line from a 
computer databases or the Internet; securities 
brokerage services, stock exchange quotation 
services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services 
and cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial clearing 
services; credit verification via global computer 
information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; electronic 
banking services; issuance of stored value cards, 
charge cards and debit cards; telephone credit cards 
services; information services relating to finance and 
insurance, provided online from a computer database 
or Internet; agency for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; 
charitable fund raising; organizing of charitable 
collections; charitable collections; rental of paper 
money and coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automated-teller 
machines; online payment services; authentication 
and verification services in relation to online payment 
or transfer of funds; rental and/or leasing of safes; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
36.

ביטוח; עסקי ממון; עסקים כספים; עסקי נדל"ן; סילוק והסדרת 
עסקאות פיננסיות דרך רשת מחשב גלובלית; שירותי בנקאות 
ושירותים פיננסיים מקוונים; שירותי כרטיס אשראי, עיבוד 
ושליחת חשבונות ותשלומים הקשורים לכך, ואספקת ביטוח 
עבור עסקאות פיננסיות; שירותי העברת קרנות; שליחה של 
קרנות באמצעים אלקטרוניים עבור אחרים; העברה של 

תשלומים עבור אחרים דרך האינטרנט; שירותי פיננסיים מסוג 
שירותי גבייה ועיבוד תשלומים; סידור וניהול של השכרות 

ואריסות (tenancy); השכרה והחכרה של נדל"ן; אומדני נדל"ן; 
הערכות נדל"ן, מימון נדל"ן, השקעות נדל"ן; שירותי תיווך 
נדל"ן; שירותי סוכנות נדל"ן; שירותי סוכנות אירוח; שירותים 

rent ) אקטואריים; שירותי ניהול וייעוץ נדל"ן; גביית דמי שכירות
collection); השכרה של משרדים (נדל"ן); השכרה של בתי 
דירות ודירות; מתן מידע פיננסי דרך האינטרנט; שירותי כספת 
והנפקה של שוברי נסיעות; השקעות הון; הערכות פיננסיות 
[ביטוח, בנקאות, נדל"ן]; שירותי ניהול פיננסי ונכסים; שירותי 
ביטוח ופיננסי; שירותי פיננסים המסופקים על ידי אמצעי 

טלקומוניקציה; שירותי ייעוץ ועצה פיננסים; בנקאות ביתית; 
שירותי בנקאות מקוונים המסופקים ממאגרי נתוני מחשב או 
האינטרנט; שירותי מסחר בניירות ערך, שירותי הצעות מחיר 
שוק מניות; מסחר במניות ואגרות חוב, ניתוח פיננסי; שירותי 
כרטיס חיוב, שירותי כרטיס אשראי ושירותי עירבון צ'קים; 

שירותי בנקאות, חשבון חיסכון והשקעות; שירותי ניקוי פיננסי; 
וריפיקצית אשראי דרך רשת מידע מחשב גלובלית; שירותי 
ניהול סיכון אשראי אלקטרוניים; שירותי תשלום רכישה 
אלקטרוני ותשלום חשבונות אלקטרוני; שירותי חיוב וזיכוי 
חשבונות פיננסים; שירותי בנקאות אלקטרוניים; הנפקה של 
כרטיסי חיוב (stored value), כרטיסי אשראי וכרטיסי חוב; 

שירותי כרטיסי אשראי טלפוניים; שירותי מידע הנוגעים לכספים 
וביטוח, המסופקים באופן מקוון ממאגר נתוני מחשב או 

אינטרנט; סוכנות לגביית תשלומי גז וחשמל; הערכת ענתיקות; 
הערכת אומנות; הערכת תכשיטים; הערכת מכוניות משומשות; 
אספקת מידע מיסים; איסוף תרומות לצדקה; ארגון של גביות 
צדקה (charitable collections); גביות צדקה; השכרה של 

מכונות כסף נייר וספירת או עיבוד מטבעות; השכרה של מנפיקי 
מזומנים או כספומטים; שירותי תשלום מקוונים; שירותי 
אותנטיקציה ווריפיקציה הקשורים לתשלומים מקוונים או 

העברה של קרנות; השכרה ו/או החכרה של כספות; שירותי 
ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים לשירותים הנ"ל; הכל כלול בסיווג 
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Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publication of texts, 
books and journals (others than publicity texts); 
publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction 
services relating to telecommunications, computers, 
computer programs, web site design, e-commerce, 

חינוך; מתן הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; פרסום של 
טקסטים, ספרים ויומנים (למעט חומרי פרסום); פרסום של 
דיאגראמות, דמויות ותמונות; פרסום של עיתונים, מגזינים 

וכתבי עת; שירותי חינוך, הדרכה והוראה הקשורים 
לטלקומוניקציה, מחשבים, תוכניות מחשב, עיצוב אתר 

אינטרנט, מסחר אלקטרוני, ניהול עסק ופרסום; מתן חינוך, 
שעשוע, הוראה, לימוד והדרכה שניהם אינטראקטיביים ולא 
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business management and advertising; provision of 
education, recreation, instruction, tuition and training 
both interactive and non-interactive; design of 
educational courses, examinations and qualifications; 
entertainment provided via electronic and digital 
interactive media; electronic games services provided 
by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable); arranging, organizing, hosting and 
conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; 
arranging, organizing, hosting and conducting events 
and competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; entertainment 
ticket agency services; information relating to 
entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from the Internet; providing 
digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; entertainment and education services relating 
to planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded audio, 
visual or audiovisual material for broadcasting on 
terrestrial cable, satellite channels, the Internet, 
wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services; 
rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news 
programmes for broadcasting; news reporters' 
services; information relating to sporting or cultural 
events, current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of television 
programmes; provision of information, data, graphics, 
sound, music, videos, animation and text for 
entertainment purpose; game services; provision of 
club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, 
fashion show and night club services; club services 
relating to entertainment, education and cultural 
services; arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars and 
training workshops; organizing and conducting 
exhibitions, fashion shows, educational shows and 
cultural shows and performances; art exhibition and 
gallery services; art gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, environmental 
conservation; provision of cigar classes, wine tasting 
classes; providing education information about 
research materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of seminars; 
animal training; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation 
of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual 
studios; providing sports facilities; providing facilities 
for movies, shows, plays, music or educational 
training; entertainment booking agencies; rental and 
leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of 

אינטראקטיביים; עיצוב של קורסים חינוכיים, בחינות והכשרות; 
בידור המסופק דרך מדיה אינטראקטיבית אלקטרונית 

ודיגיטאלית; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים באמצעות 
האינטרנט; מתן מידע הנוגע לפעילויות חינוך, הדרכה, בידור, 
שעשוע, ספורט, חברה ותרבות; אספקת פרסומים אלקטרונים 
מקוונים (לא ניתנים להורדה); סידור, ארגון, אירוח ועריכת 

תחרויות שירה; סידור, ארגון, אירוח ועריכת קונצרטים; סידור, 
ארגון, אירוח ועריכת אירועים ותחרויות למטרות חינוך או 

בידור; סידור, ארגון, אירוח ועריכת שעשועונים ומשחקי חיפוש 
(quests); שירותי סוכנות כרטיסי בידור; מידע הנוגע לבידור או 
חינוך, המסופק באופן מקוון ממאגר נתוני מחשב או האינטרנט; 

אספקת מוזיקה דיגיטאלית (שאינה ניתנת להורדה) 
מהאינטרנט; אספקת מוזיקה דיגיטאלית (שאינה ניתנת 
MP3 (Moving Picture  להורדה) מאתרי אינטרנט של
Experts Group-1 שכבת אודיו 3); שירותי בידור וחינוך 
הנוגעים לתכנון, הפקה וחלוקה של קול, דמויות, מוזיקה 
דיגיטאלית, סרטים, אודיו חי או מוקלט, חומר ויזואלי או 

אודיו-ויזואלי עבור שידור בכבל קרקעי, ערוצי לווין, האינטרנט, 
מערכות אלחוטיות או חוטיות (wire-link) ואמצעי תקשורת 

אחרים; שירותי בידור מוזיקה; השכרה של הקלטות קול; הכנה 
של תוכניות בידור, חינוך, דוקומנטריה וחדשות לשידור; שירותי 
כתבי חדשות; מידע הנוגע לאירועי ספורט ותרבות, חדשות 
היום ומבזקי חדשות המסופק על ידי שידור טלוויזיה בלווין, 
האינטרנט או על ידי אמצעים אלקטרונים אחרים; הפקת 
טלוויזיה, רדיו וסרטים; הכנה והפקה של תוכניות טלוויזיה; 
אספקה של מידע, נתונים, גרפיקה, קול, מוזיקה, וידאו, 

אנימציה וטקסט למטרת בידור; שירותי משחקים; אספקה של 
מתקני שעשועים, ספורט והתעמלות למועדונים; הופעות של 
להקות; שירותי בידור מועדונים, דיסקוטק, תצוגות אופנה 
ומועדון לילה; שירותי מועדון הנוגעים לשירותי בידור, חינוך 

ותרבות; סידור, עריכה ואספקה של כנסים, ועידות, קונגרסים, 
סמינרים וסדנאות הדרכה; ארגון ועריכת תערוכות, תצוגות 

אופנה, מופעי חינוך ומופעי תרבות והופעות; תערוכות אומנות 
ושירותי גלריה; שירותי גלריית אומנות הנוגעים להשכרת 

אומנויות יפות (fine arts leasing); שירותי הדרכה הנוגעים 
לבריאות ובטיחות במקצוע, שימור הסביבה; מתן שיעורי סיגר, 
שיעורי טעימת יין; אספקת מידע חינוכי אודות חומרי מחקר 

וסוכנות הקשורה לכך; סידור, ארגון, תכנון וניהול של סמינרים; 
אילוף חיות; הכוונה בהפקת תוכניות שידור; שירותי הוראה 
הנוגעים להפעלה של מכונות וציוד, כולל ציוד אודיו-ויזואלי, 

המשמש להפקה של תוכניות שידור; אספקה של אולפני אודיו 
וחזות (visual); אספקת מתקני ספורט; אספקת מתקנים עבור 
סרטים, הצגות, מחזות, מוזיקה או הדרכה חינוכית; סוכנויות 
הזמנה מראש של בידור; השכרה והחכרה של סרט קולנוע 

(cine-films); השכרה והחכרה של כלי נגינה; השכרה והחכרה 
של תוכניות טלוויזיה; השכרה והחכרה של מקלטי טלוויזיה; 
ספריות השאלה; שירותי ספריות ארכיון; שירותי כתוביות; 
שירותי תרגום (interpretation) שפת סימנים; השכרה של 
תוכנת בידור; אספקת משחקי וידאו, משחקי מחשב, קול, או 
דמויות, או סרטים דרך רשתות טלקומוניקציה או מחשב; 

אספקת משחקי מחשב מקוונים ותחרויות; השכרה של קלטות 
וידאו מוקלטות מראש; השכרה והחכרה של מכונות משחקים; 
השאלה של ציוד משחקי ארקייד; השאלה של תמונות; צילום; 
תרגום; מתורגמנות; תוכניות חינוך והדרכה בתחום של ניהול 
סיכונים; תוכניות חינוך והדרכה הנוגעות למתן אישורים; 
אספקת חדשות; שירותי לוטו; שירותי ייעוץ, מידע ועצה 

הנוגעים לשירותים הנ"ל; הכל כלול בסיווג 41.                       
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television programmes; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library 
services; subtitling services; sign language 
interpretation services; rental of entertainment 
software; providing video games, computer games, 
sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing 
online computer games and contests; rental of pre-
recorded video tapes; rental and leasing of game 
machines; lending of arcade game equipment; 
lending of pictures; photography; translation; 
language interpretation; educational and training 
programs in the field of risk management; 
educational and training programs relating to 
certification; provision of news; lottery services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
41.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer services 
in connection with transmitting information, data, 
documents, and images over the Internet; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) services providing software in 
the fields of web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable 
software for facilitating the interoperability of multiple 
software applications; technical support services 
relating to computer software and applications 
provided online, by email and by telephone; 
computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking, and 
exchange documents; computer technology advice 
provided to Internet users by means of a support 
hotline; computer service relating to creating indexes 
of information, sites and resources on computer 
networks; providing search engines; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, 
portable computers and handheld computers; design 
of personal digital assistants and personal media 
players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital cameras; computer 
services; computer programming; computer 
integration services; computer analysis services; 
computer programming in relation to the defence 
against virus; computer system software services; 
providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer 
software design; computer system design; design 
and development of webpages; hosting webpages for 
others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical 
information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; 
consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to customized 
searching of computer databases and websites; 

שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים ועיצוב הקשור אליהם, 
שירותי אנליזה ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרת 
ותוכנת מחשב; שירותי מחשב הקשורים לשידור מידע, נתונים, 

מסמכים, ודמויות על גבי האינטרנט; שירותי ספק שירותי 
יישומים (ASP), דהיינו, אירוח אפליקציות תוכנת מחשב של 

אחרים; שירותי ספק שירותי יישומים (ASP) המספקים תוכנות 
בתחומים של ניהול ועידות מבוססות רשת, ניהול ועידות אודיו, 

document ) שליחת הודעות אלקטרוניות, שיתוף מסמכים
collaboration), ניהול ועידות וידאו, ועיבוד קול ושיחה; 

אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לסיוע בפעולה 
הדדית (interoperability) של יישומי תוכנה מרובים; שירותי 
תמיכה טכנית הנוגעים לתוכנת ויישומי מחשב המסופקים באופן 
מקוון, דרך אימייל או דרך טלפון; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת 
קהילה מקוונת עבור משתמשים רשומים להשתתפות בדיונים, 
קבלת משוב מעמיתים שלהם, יצירת קהילות וירטואליות, 

התעסקות ברישות חברתי, והחלפת מסמכים; עצות טכנולוגיית 
מחשב המסופקות למשתמשי אינטרנט באמצעות קו חם 
לתמיכה; שירות מחשב הנוגע ליצירת אינדקסים של מידע, 

אתרים ומשאבים ברשתות מחשב; אספקת מנועי חיפוש; עיצוב 
מחשבים, מחשבי מחברת, מחשבים נישאים, מחשבים ניידים 
 (PDA) ומחשבי כף יד; עיצוב של עוזרים דיגיטאליים אישיים
ונגני מדיה אישיים; עיצוב של טלפונים ניידים וטלפונים חכמים 
(smart phones); עיצוב של מצלמות דיגיטאליות; שירותי 
מחשב; תכנות מחשב; שירותי אינטגרציית מחשבים; שירותי 
אנליזת מחשבים; תכנות מחשבים הקשור להגנה מווירוס; 

שירותי תוכנת מערכת מחשב; שירותי אספקת קישור ישיר בין 
משתמשי מחשב עבור החלפת נתונים; עיצוב תוכנת מחשב; 
עיצוב מערכת מחשב; עיצוב ופיתוח של דפי אינטרנט; אירוח 
דפי אינטרנט עבור אחרים; אירוח תוכנת יישום מחשב עבור 
חיפוש וקבלת מידע ממאגרי נתונים ורשתות מחשב; אספקת 
מידע טכני לבקשה ספציפית של משתמשי קצה באמצעות 

טלפון או רשת מחשב גלובלית; שירותי ייעוץ הקשורים לתוכנת 
מחשב; שירותי מחשב הקשורים לחיפוש מותאם אישית של 
מאגרי נתונים של מחשב ואתרי אינטרנט; אספקת קישורי 

מחשב לאתרי אינטרנט של צד שלישי לסיוע במסחר אלקטרוני 
וביצוע עסקאות בעולם האמיתי; קידוד ופענוח של מחשב 
וסיגנאלים אלקטרוניים; המרה של נתונים ומסמכים פיזיים 
לפורמט מדיה אלקטרונית; שירותי בדיקה והערכה; שירותי 

ארכיטקטורה ועיצוב; עיצובי פנים של בניינים, משרדים ודירות; 
שירותי אבטחת מחשבים, דהיינו, מתן של שירותי הרשאת 
 (user certification authority services) אישור משתמש
עבור אחרים על מנת לוודא אבטחה של מידע משודר; שירותי 
מידע מחשב ורשת; תוכניות ניהול סיכוני אבטחה במחשב; 
שירותי מידע, ידע ובדיקת אבטחת מחשב; שירותי אבטחת 
איכות; שירותי מחשב הנוגעים לאישור של ביצוע עסקאות 
והכנה של דו"חות עבורן; שירותי אותנטיקציה עבור אבטחת 
מחשב; בקרת גישה (שירותי אבטחה) למחשבים, רשתות 
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 Owners

Name: Alibaba Group Holding Limited

Address: One Capital Place, 4th Floor, P.O.B. 847, 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman 
Islands

Identification No.: 801227

Corporation of the Cayman Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

providing computer links to third party web sites to 
facilitate e-commerce and real world business 
transactions; computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical data and 
documents into electronic media format; testing and 
evaluation services; architectural and design 
services; interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer security services, namely, the 
provision of user certification authority services for 
others to ensure the security of transmitted 
information; computer and network information 
services; computer security risk management 
programs; computer security information, knowledge, 
and testing services; quality assurance services; 
computer services relating to certification of business 
transactions and preparation of reports therefor; 
authentication services for computer security; access 
control to (security services for) computers, electronic 
networks and databases; security of data 
transmission and of transactions via computer 
networks; on-line authentication of electronic 
signatures; consultancy in the field of data security; 
consultancy concerning securing 
telecommunications; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
all included in class 42.

אלקטרוניות ומאגרי נתונים; אבטחה של שליחת נתונים ושל 
עסקאות דרך רשתות מחשב; אותנטיקציה מקוונת של חתימות 
אלקטרוניות; ייעוץ בתחום של אבטחת נתונים; ייעוץ הנוגע 
לאבטחת טלקומוניקציה; שירותי ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים 

לשירותים הנ"ל; הכל כלול בסיווג 42.                                   
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PINGUINO

Trade Mark No. 237531 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L

Address: Via L. Seitz, 47, Treviso, 31100, Italy

Identification No.: 801978

Established and organized under the laws of Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioners; all included in class 11. מזגני-אוויר; הנכללים כולם בסוג 11.                   
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Trade Mark No. 237544 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; online 
banking services and financial services; credit card 
services, processing and transmission of bills and 
payments thereof, and providing insurance for 
financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; 
financial services in the nature of billing and payment 
processing services; arrangement and management 
of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, 
real estate financing, real estate investment; real 
estate brokerage services; real estate agency 
services; housing agency services; actuarial services; 
real estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental of 
apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, banking, 
real estate]; financial and asset management 
services; insurance and financial services; financial 
services provided by telecommunication means; 
financial consultancy and advisory services; home 
banking; banking services provided on-line from a 
computer databases or the Internet; securities 
brokerage services, stock exchange quotation 
services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services 
and cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial clearing 
services; credit verification via global computer 
information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; electronic 
banking services; issuance of stored value cards, 
charge cards and debit cards; telephone credit cards 
services; information services relating to finance and 
insurance, provided online from a computer database 
or Internet; agency for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; 
charitable fund raising; organizing of charitable 
collections; charitable collections; rental of paper 
money and coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automated-teller 
machines; online payment services; authentication 
and verification services in relation to online payment 
or transfer of funds; rental and/or leasing of safes; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
36.

ביטוח; עסקי ממון; עסקים כספים; עסקי נדל"ן; סילוק והסדרת 
עסקאות פיננסיות דרך רשת מחשב גלובלית; שירותי בנקאות 
ושירותים פיננסיים מקוונים; שירותי כרטיס אשראי, עיבוד 
ושליחת חשבונות ותשלומים הקשורים לכך, ואספקת ביטוח 
עבור עסקאות פיננסיות; שירותי העברת קרנות; שליחה של 
קרנות באמצעים אלקטרוניים עבור אחרים; העברה של 

תשלומים עבור אחרים דרך האינטרנט; שירותי פיננסיים מסוג 
שירותי גבייה ועיבוד תשלומים; סידור וניהול של השכרות 

ואריסות (tenancy); השכרה והחכרה של נדל"ן; אומדני נדל"ן; 
הערכות נדל"ן, מימון נדל"ן, השקעות נדל"ן; שירותי תיווך 
נדל"ן; שירותי סוכנות נדל"ן; שירותי סוכנות אירוח; שירותים 

rent ) אקטואריים; שירותי ניהול וייעוץ נדל"ן; גביית דמי שכירות
collection); השכרה של משרדים (נדל"ן); השכרה של בתי 
דירות ודירות; מתן מידע פיננסי דרך האינטרנט; שירותי כספת 
והנפקה של שוברי נסיעות; השקעות הון; הערכות פיננסיות 
[ביטוח, בנקאות, נדל"ן]; שירותי ניהול פיננסי ונכסים; שירותי 
ביטוח ופיננסי; שירותי פיננסים המסופקים על ידי אמצעי 

טלקומוניקציה; שירותי ייעוץ ועצה פיננסים; בנקאות ביתית; 
שירותי בנקאות מקוונים המסופקים ממאגרי נתוני מחשב או 
האינטרנט; שירותי מסחר בניירות ערך, שירותי הצעות מחיר 
שוק מניות; מסחר במניות ואגרות חוב, ניתוח פיננסי; שירותי 
כרטיס חיוב, שירותי כרטיס אשראי ושירותי עירבון צ'קים; 

שירותי בנקאות, חשבון חיסכון והשקעות; שירותי ניקוי פיננסי; 
וריפיקצית אשראי דרך רשת מידע מחשב גלובלית; שירותי 
ניהול סיכון אשראי אלקטרוניים; שירותי תשלום רכישה 
אלקטרוני ותשלום חשבונות אלקטרוני; שירותי חיוב וזיכוי 
חשבונות פיננסים; שירותי בנקאות אלקטרוניים; הנפקה של 
כרטיסי חיוב (stored value), כרטיסי אשראי וכרטיסי חוב; 

שירותי כרטיסי אשראי טלפוניים; שירותי מידע הנוגעים לכספים 
וביטוח, המסופקים באופן מקוון ממאגר נתוני מחשב או 

אינטרנט; סוכנות לגביית תשלומי גז וחשמל; הערכת ענתיקות; 
הערכת אומנות; הערכת תכשיטים; הערכת מכוניות משומשות; 
אספקת מידע מיסים; איסוף תרומות לצדקה; ארגון של גביות 
צדקה (charitable collections); גביות צדקה; השכרה של 

מכונות כסף נייר וספירת או עיבוד מטבעות; השכרה של מנפיקי 
מזומנים או כספומטים; שירותי תשלום מקוונים; שירותי 
אותנטיקציה ווריפיקציה הקשורים לתשלומים מקוונים או 

העברה של קרנות; השכרה ו/או החכרה של כספות; שירותי 
ייעוץ, מידע ועצה הנוגעים לשירותים הנ"ל; הכל כלול בסיווג 
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Class: 41 סוג: 41

Publication of texts, books and journals (others than 
publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; publication of newspapers, magazines 
and periodicals; education, training and instruction 
services relating to telecommunications, computers, 
computer programs, web site design, e-commerce, 
business management and advertising; provision of 
education, recreation, instruction, tuition and training 

פרסום של טקסטים, ספרים ויומנים (למעט חומרי פרסום); 
פרסום של דיאגראמות, דמויות ותמונות; פרסום של עיתונים, 
מגזינים וכתבי עת; שירותי חינוך, הדרכה והוראה הקשורים 
לטלקומוניקציה, מחשבים, תוכניות מחשב, עיצוב אתר 

אינטרנט, מסחר אלקטרוני, ניהול עסק ופרסום; מתן חינוך, 
שעשוע, הוראה, לימוד והדרכה שניהם אינטראקטיביים ולא 

אינטראקטיביים; עיצוב של קורסים חינוכיים, בחינות והכשרות; 
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both interactive and non-interactive; design of 
educational courses, examinations and qualifications; 
entertainment provided via electronic and digital 
interactive media; electronic games services provided 
by means of the Internet; provision of information 
relating to education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable); arranging, organizing, hosting and 
conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; 
arranging, organizing, hosting and conducting events 
and competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; entertainment 
ticket agency services; information relating to 
entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from the Internet; providing 
digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; entertainment and education services relating 
to planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded audio, 
visual or audiovisual material for broadcasting on 
terrestrial cable, satellite channels, the Internet, 
wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services; 
rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news 
programmes for broadcasting; news reporters' 
services; information relating to sporting or cultural 
events, current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film 
production; preparation and production of television 
programmes; provision of information, data, graphics, 
sound, music, videos, animation and text for 
entertainment purpose; game services; provision of 
club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, 
fashion show and night club services; club services 
relating to entertainment, education and cultural 
services; arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars and 
training workshops; organizing and conducting 
exhibitions, fashion shows, educational shows and 
cultural shows and performances; art exhibition and 
gallery services; art gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, environmental 
conservation; provision of cigar classes, wine tasting 
classes; providing education information about 
research materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of seminars; 
animal training; direction in producing broadcasting 
programs; instructional services relating to operation 
of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual 
studios; providing sports facilities; providing facilities 
for movies, shows, plays, music or educational 
training; entertainment booking agencies; rental and 
leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of 
television programmes; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library 

בידור המסופק דרך מדיה אינטראקטיבית אלקטרונית 
ודיגיטאלית; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים באמצעות 
האינטרנט; מתן מידע הנוגע לפעילויות חינוך, הדרכה, בידור, 
שעשוע, ספורט, חברה ותרבות; אספקת פרסומים אלקטרונים 
מקוונים (לא ניתנים להורדה); סידור, ארגון, אירוח ועריכת 

תחרויות שירה; סידור, ארגון, אירוח ועריכת קונצרטים; סידור, 
ארגון, אירוח ועריכת אירועים ותחרויות למטרות חינוך או 

בידור; סידור, ארגון, אירוח ועריכת שעשועונים ומשחקי חיפוש 
(quests); שירותי סוכנות כרטיסי בידור; מידע הנוגע לבידור או 
חינוך, המסופק באופן מקוון ממאגר נתוני מחשב או האינטרנט; 

אספקת מוזיקה דיגיטאלית (שאינה ניתנת להורדה) 
מהאינטרנט; אספקת מוזיקה דיגיטאלית (שאינה ניתנת 
MP3 (Moving Picture  להורדה) מאתרי אינטרנט של
Experts Group-1 שכבת אודיו 3); שירותי בידור וחינוך 
הנוגעים לתכנון, הפקה וחלוקה של קול, דמויות, מוזיקה 
דיגיטאלית, סרטים, אודיו חי או מוקלט, חומר ויזואלי או 

אודיו-ויזואלי עבור שידור בכבל קרקעי, ערוצי לווין, האינטרנט, 
מערכות אלחוטיות או חוטיות (wire-link) ואמצעי תקשורת 

אחרים; שירותי בידור מוזיקה; השכרה של הקלטות קול; הכנה 
של תוכניות בידור, חינוך, דוקומנטריה וחדשות לשידור; שירותי 
כתבי חדשות; מידע הנוגע לאירועי ספורט ותרבות, חדשות 
היום ומבזקי חדשות המסופק על ידי שידור טלוויזיה בלווין, 
האינטרנט או על ידי אמצעים אלקטרונים אחרים; הפקת 
טלוויזיה, רדיו וסרטים; הכנה והפקה של תוכניות טלוויזיה; 
אספקה של מידע, נתונים, גרפיקה, קול, מוזיקה, וידאו, 

אנימציה וטקסט למטרת בידור; שירותי משחקים; אספקה של 
מתקני שעשועים, ספורט והתעמלות למועדונים; הופעות של 
להקות; שירותי בידור מועדונים, דיסקוטק, תצוגות אופנה 
ומועדון לילה; שירותי מועדון הנוגעים לשירותי בידור, חינוך 

ותרבות; סידור, עריכה ואספקה של כנסים, ועידות, קונגרסים, 
סמינרים וסדנאות הדרכה; ארגון ועריכת תערוכות, תצוגות 

אופנה, מופעי חינוך ומופעי תרבות והופעות; תערוכות אומנות 
ושירותי גלריה; שירותי גלריית אומנות הנוגעים להשכרת 

אומנויות יפות (fine arts leasing); שירותי הדרכה הנוגעים 
לבריאות ובטיחות במקצוע, שימור הסביבה; מתן שיעורי סיגר, 
שיעורי טעימת יין; אספקת מידע חינוכי אודות חומרי מחקר 

וסוכנות הקשורה לכך; סידור, ארגון, תכנון וניהול של סמינרים; 
אילוף חיות; הכוונה בהפקת תוכניות שידור; שירותי הוראה 
הנוגעים להפעלה של מכונות וציוד, כולל ציוד אודיו-ויזואלי, 

המשמש להפקה של תוכניות שידור; אספקה של אולפני אודיו 
וחזות (visual); אספקת מתקני ספורט; אספקת מתקנים עבור 
סרטים, הצגות, מחזות, מוזיקה או הדרכה חינוכית; סוכנויות 
הזמנה מראש של בידור; השכרה והחכרה של סרט קולנוע 

(cine-films); השכרה והחכרה של כלי נגינה; השכרה והחכרה 
של תוכניות טלוויזיה; השכרה והחכרה של מקלטי טלוויזיה; 
ספריות השאלה; שירותי ספריות ארכיון; שירותי כתוביות; 
שירותי תרגום (interpretation) שפת סימנים; השכרה של 
תוכנת בידור; אספקת משחקי וידאו, משחקי מחשב, קול, או 
דמויות, או סרטים דרך רשתות טלקומוניקציה או מחשב; 

אספקת משחקי מחשב מקוונים ותחרויות; השכרה של קלטות 
וידאו מוקלטות מראש; השכרה והחכרה של מכונות משחקים; 
השאלה של ציוד משחקי ארקייד; השאלה של תמונות; צילום; 
תרגום; מתורגמנות; תוכניות חינוך והדרכה בתחום של ניהול 
סיכונים; תוכניות חינוך והדרכה הנוגעות למתן אישורים; 
אספקת חדשות; שירותי לוטו; שירותי ייעוץ, מידע ועצה 

הנוגעים לשירותים הנ"ל; הכל כלול בסיווג 41.                       
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 Owners

Name: Alibaba Group Holding Limited

Address: One Capital Place, 4th Floor, P.O.B. 847, 
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman 
Islands

Identification No.: 801227

Corporation of the Cayman Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

services; subtitling services; sign language 
interpretation services; rental of entertainment 
software; providing video games, computer games, 
sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing 
online computer games and contests; rental of pre-
recorded video tapes; rental and leasing of game 
machines; lending of arcade game equipment; 
lending of pictures; photography; translation; 
language interpretation; educational and training 
programs in the field of risk management; 
educational and training programs relating to 
certification; provision of news; lottery services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in class 
41.
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HOLIDAYGO

Trade Mark No. 237548 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1087891 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and business services, namely, providing 
an online website where advertisers and marketers 
can interact with users for advertising and promoting 
knowledge, products, and services on behalf of 
themselves and others, and for evaluating and rating 
the same, all the foregoing relevant to travel, lodging 
and accommodations; Advertising the services of 
others via a website; Promoting and showcasing the 
goods and services of others in the field of travel and 
accommodation by means of an on-line shopping site 
with links to the retail advertisements of others; 
Providing a searchable online advertising website 
and informational guide featuring the goods and 
services of others; Providing on-line price 
comparisons of travel and lodging services; 
Marketing, advertising and promoting the goods and 
services of others in the field of travel and tourism via 
an online website; Providing a web site that features 
an on-line market for users to list offered or wanted 
personal and business assets for hire or rent; An 
interactive web site for users to review and rate travel 
accommodations; Promoting the goods and services 
of others by providing a community-driven web site 
featuring user-submitted content in the nature of 
coupons, rebates, price-comparison information, 
product reviews, links to the retail web sites of others, 
and discount information; Providing a web site where 
users can post ratings, reviews and 
recommendations on products and services; all 
included in class 35

שירותי פרסום ועסקים, דהיינו העמדת אתר מקוון בו יכולים 
מפרסמים ומפיצים לפעול מול משתמשים לפרסום ולקידום ידע, 
מוצרים ושירותים, שלהם ושל אחרים, וכן לצורך הערכה ודירוג 
של אלה, וכל האמור לעיל בנוגע לטיולים, אכסנה ולינה; פרסום 
שירותיהם של אחרים דרך אתר מקוון; קידום והצגה של טובין 
ושירותים של אחרים בתחום הטיולים והאכסנה באמצעות אתר 

קניות מקוון עם קישורים למודעות קמעונאיות של אחרים; 
העמדת אתר פרסום ומדריך אינפורמטיבי מקוונים וברי-חיפוש 
בהם מככבים טובין ושירותים של אחרים; העמדת השוואות 
מחירים מקוונות של שירותי תיירות ואכסנה; שיווק, פרסום 
וקידום טובין ושירותים של אחרים בתחום הטיולים והתיירות 
באמצעות אתר מקוון; העמדת אתר מקוון המספק שוק מקוון 
למשתמשים לפרט נכסים אישיים ועסקיים מבוקשים להשכרה 

או מוצעים להשכרה; אתר מקוון אינטראקטיבי המאפשר 
למשתמשים לבקר ולדרג מקומות אכסנה לתיירים; קידום טובין 
ושירותים של אחרים באמצעות העמדת אתר אינטרנט המונע 
על-ידי קהילת המשתמשים שבו תוכן גולשים בצורת קופונים, 
הנחות, השוואת מחירים, ביקורות מוצרים, קישורים לאתרים 
קמעונאיים של אחרים ומידע על הנחות; העמדת אתר אינטרנט 
בו משתמשים יכולים לפרסם דירוגים, ביקורות והמלצות לגבי 
מוצרים ושירותים; הנכללים כולם בסוג 35                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, interactive hosting 
services which allow the user to publish and share 
their own content and images on-line, providing an 
interactive web site that allows users to showcase 
electronic and paper-based content, providing a web 
hosting platform for travel accommodations’ 
providers; all included in class 42

שירותי מחשב, דהיינו שירותי אירוח אינטראקטיביים 
המאפשרים למשתמשים לפרסם באינטרנט ולחלוק תוכן 
ותמונות שלהם, העמדת אתר מקוון המאפשר למשתמשים 

לפרסם תוכן, העמדת פלטפורמת אירוח אינטרנטית עבור ספקי 
שירותי אכסנה; הנכללים כולם בסוג 42                                 
                                                                                    
                                                                                    

            

י' סיון תשע"ב - 20431/05/2012



Ownersבעלים

Name: WINHELP LTD שם: ווינהלפ בע"מ

Address: 33 Ben Gurion, P.O.B. 5182, Hertzeliya, 46157, 
Israel

כתובת : בן גוריון 33, ת.ד. 5182, הרצליה, 46157, ישראל

Identification No.: 512182312מספר זיהוי: 512182312

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Class: 43 סוג: 43

Agency services for the reservation of temporary 
accommodation; Travel agency services, namely, 
making reservations and booking for temporary 
lodging for others, via on-line computer networks; 
Providing information about hotels and temporary 
accommodations for travel via the Internet; Providing 
travel lodging information services and travel lodging 
booking agency services for travelers; Booking of 
campground accommodation; Making reservations 
and bookings for others for accommodations; all 
included in class 43

שירותי סוכנות להזמנת מקומות לינה זמניים; שירותי סוכנות 
נסיעות, דהיינו הזמנת הזמנות ומקומות לינה עבור אחרים 

באמצעות האינטרנט; אספקת מידע לגבי מלונות ומקומות לינה 
באמצעות האינטרנט; אספקת שירותי מידע לגבי מקומות לינה 
ושירותי סוכנות הזמנת מוקמות לינה למטיילים ותיירים; הזמנת 
מקומות באתרי מחנאות; הזמנת הזמנות ומקומות לינה עבור 
אחרים; הנכללים כולם בסוג 43                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

י' סיון תשע"ב - 20531/05/2012



GATE SECURE

Trade Mark No. 237551 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, U.S.A.

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer software; computer hardware; 
computer peripherals; all included in Class 9.

מחשבים; תכנת מחשב; חמרת מחשב; ציוד היקפי למחשב; 
הכל כלול בסוג 9.                                                             

  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 10/12/2010, No. 85/195,669 ארה"ב, 10/12/2010, מספר 85/195,669

Class: 9 סוג: 9

י' סיון תשע"ב - 20631/05/2012



Trade Mark No. 237559 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHRENUJ & COMPANY LIMITED

Address: 405, Dharam Palace, 100-103, N.S. Patkar 
Marg, Mumbai, 400 007, Israel

Identification No.: 801984

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious Jewellery in the form of diamonds studded 
on gold and platinum, diamonds studded on lifestyle 
products including mobile phones, diamond studded 
watches, precious and semi-precious stones, 
jewellery studded on horological instruments, 
jewellery containing diamonds and precious stones 
being goods included in class 14.

תכשיטים יקרים כגון יהלומים המשובצים בזהב או פלטינה, 
יהלומים המשובצים במוצרי פנאי כגון טלפונים ניידים, שעונים 
משובצי יהלומים, אבנים יקרות ואבני חן, תכשיטים המשובצים 
במכשירי שעון ואורלוגין, תכשיטים המכילים יהלומים ואבנים 
יקרות הנחשבים לטובין הנכללים בסוג 14.                           
                                                                                    

                              

י' סיון תשע"ב - 20731/05/2012



APEX-FINE

Trade Mark No. 237564 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083520 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Eitan Kligman שם: איתן קליגמן

Address: 11 Hamarganit Street, Herzelia, Israel כתובת : רח' המרגנית 11, הרצליה, 46649, ישראל

Identification No.: 30135677מספר זיהוי: 30135677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials; common metals and their 
alloys; metal profiles; aluminum profiles; aluminum 
systems; windows, doors and shutters, all made of 
metal; all included in class 6.

חומרי בנייה ממתכת; מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פרופילים 
ממתכת; פרופילי אלומיניום; מערכות אלומיניום; חלונות, דלתות 
ותריסים, כולם עשויים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6             

                                    

Class: 37 סוג: 37

Installation services for aluminium product;  included 
in class 37.

שירותי התקנה של מוצרי אלומיניום; הכלולים בסוג 37.           
                          

י' סיון תשע"ב - 20831/05/2012



Trade Mark No. 237572 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MO PRINT LTD שם: מו פרנט בע"מ

Address: Moshav Hemed, Mesheq 43, P.O.B. 774, Or 
Yehuda, 50295, Israel

כתובת : מושב חמד, משק 43, ת.ד. 774, אור יהודה, 50295, 
ישראל

Identification No.: 513636852מספר זיהוי: 513636852

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, beds, couches, settees, sofas, mattresses, 
cushions, mattress pads, armchairs, mirrors, picture 
frames; all included in class 20.

רהיטים, מיטות, יצועים, דרגשים, ספות, מזרונים, כריות, ריפודי 
מזרון, כורסאות, מראות, מסגרות לתמונות; הנכללים כולם 

בסוג 20.                                         

י' סיון תשע"ב - 20931/05/2012



Trade Mark No. 237590 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mewah Brands (S) Pte Ltd.

Address: No. 5 International Business Park, #05-00 
Mewah Building, Singapore 609914, Singapore

Identification No.: 801985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils & fats and all emulsions thereof; palm oil 
for food; palm olein; palm stearin; coconut oil; palm 
kernel oil for food; palm kernel olein; palm kernel 
stearin; soya bean oil for food; corn oil; cottonseed 
oil; sunflower oil; rapeseed oil; canola oil; 
hydrogenated oil for food; hydrogenated palm olein; 
hydrogenated palm kernel olein; hydrogenated palm 
kernel stearin; hydrogenated fats; hydrogenated palm 
stearin; margarine; spreads (jams); butter; 
confectionery fat; cocoa butter substitute; cocoa 
butter replacer; cocoa butter equivalent made from 
palm oil and non-dairy fats; shortening; interesterified 
fat; butter oil substitutes; blended fats; milk fat 
substitutes; vegetable oils and fats for food; blended 
oils and fats; cheese fat; yogurt fatmilk and milk 
products; peanut butter; coconut-eggs jam; 
condensed milk; and cocoa butter; all included in 
Class 29.

שמנים ושומנים אכילים וכל האמולסיות שלהם; שמן דקלים 
לאוכל; אולאין דקלים; סטארין דקלים; שמן קוקוס; שמן גרעיני 
דקלים לאוכל; אולאין גרעיני דקלים; סטארין גרעיני דקלים; שמן 
סויה לאוכל; שמן תירס; שמן זרעי כותנה; שמן חמניות; שמן 

לפתית; שמן קנולה; שמן מוקשה לאוכל; אולאין דקלים מוקשה; 
אולאין גרעיני דקלים מוקשה; סטארין גרעיני דקלים מוקשה; 
שומנים מוקשים; סטארין דקלים מוקשה; מרגרינה; ממרחים 
(ריבות); חמאה; שומן קונדטוריה; תחליף חמאת קקאו; ממלא 
מקום חמאת קקאו; שווה-ערך לחמאת קקאו עשוי משמן דקלים 

ושומנים לא-חלביים; שומן לבצק פריך; שומן שעבר 
אסטריפיקציה פנימית; תחליפי שמן חמאה; שומנים מעורבים; 
תחליפי שומן חלב; שמנים ושומנים צמחיים לאוכל; שמנים 

ושומנים מעורבים; שומן גבינה; מוצרי חלב שומן יוגורט וחלב; 
חמאת בוטנים; ריבת קוקוס-ביצים; חלב מרוכז; וחמאת קקאו; 
הכל כלול בסוג 29.                                                           
                                                                                    
                                                                                    

    

י' סיון תשע"ב - 21031/05/2012



Trade Mark No. 237592 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danshar (1963) Ltd. שם: דנשר (1963) בע"מ

Address: Hamelacha 12, Rosh Haain, Israel כתובת : המלאכה 12, ראש העין, ישראל

Identification No.: 520040239מספר זיהוי: 520040239

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products; makeup products; beauty 
products; skin care products, face care products, 
body care products, eye care products; all included in 
class 3.

מוצרי קוסמטיקה; מוצרי איפור; מוצרי יופי; מוצרים לטיפוח 
העור, הפנים , הגוף והעיניים; הנכללים כולם בסוג 3.               
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FOAM-TASTIC

Trade Mark No. 237598 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

Address: 469 North Harrison Street, Princeton, NJ, 
08543, U.S.A.

Identification No.: 800570

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

General purpose household cleaning preparation; 
bathroom cleaning preparation; hard surface cleaning 
preparation for household use; cleaning preparations 
for removing stains from household surfaces caused 
by calcium, lime, hard water, grease, grime and soap 
scum; tub and tile cleaning preparations; all included 
in Class 3.

תכשיר ניקוי ביתי לשימוש כללי; תכשיר לניקוי חדרי שירותים; 
תכשיר ניקוי משטחים קשים לשימוש ביתי; תכשירי ניקוי 

להסרת כתמים ממשטחים ביתיים שנגרמו על ידי סידן, סיד, 
מים קשים, שומן, לכלוך וזוהמת סבון; תכשיר לניקוי אמבטיות 
ואריחים; הכל כלול בסוג 3.                                                 
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Trade Mark No. 237606 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Forever 21, Inc.

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 59873

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, socks, hats, caps, layettes (clothing), 
hosiery, gloves (clothing), ties, belts; all included in 
class 25.             

הלבשה, גרביים, כובעים, כומתות, ערכות לתינוק (הלבשה), 
גרביונים ולבנים, כפפות (הלבשה), עניבות, חגורות; הנכללים 

כולם בסוג 25.

י' סיון תשע"ב - 21331/05/2012



Trade Mark No. 237630 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073627 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer hardware; computer 
programs for operating systems; computer programs 
for system administration; computer programs for 
network administration services provided over a 
global computer network, namely, software used for 
maintenance, updating and optimization of software 
and software used for the provision of maintenance, 
updating and optimization services in the field of 
network security and software used for managing 
network assets; software for developing, modifying, 
debugging, problem resolution, enhancement of 
speed and stability of computer systems, profile 
development and software simulation; computer 
software and hardware for host and embedded 
microprocessor systems, intended for developing, 
modifying, debugging and troubleshooting, 
performance enhancement, profile development and 
software simulation; embedded system computer 
hardware; real-time system computer hardware and 
software for use as operating systems and for 
controlling embedded computer devices, namely, 
cellular telephones, Internet access devices, personal 
digital assistants and microprocessors, in real time; 
embedded application programming interface 
software; computer software development tools; 
office software, Internet navigation software, 
computer game programs, graphic design software, 
security management software, software for creating, 
play back and display of sounds, images and videos, 
word processing software, software for programming 
and developing computer applications, software for 
social network management, data compression 
software; software used for developing, analysing 
and managing other software, computer hardware, 
semiconductors, central processing units and 
computer peripheral devices; software, namely, 
communications software for connecting computer 
network users for the purposes of communicating 
and sharing data, photographs, music, video content, 
data and documents via computer networks, wireless 
networks and the Internet.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 31/01/2011, No. 11 3 802 078 צרפת, 31/01/2011, מספר 078 802 3 11

Class: 9 סוג: 9

י' סיון תשע"ב - 21431/05/2012



 Owners

Name: Red Hat, Inc.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72443

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

י' סיון תשע"ב - 21531/05/2012



Trade Mark No. 237655 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073965 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; toothpastes.

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses and sunglasses; frames for eyeglasses 
and sunglasses; accessories for eyeglasses and 
sunglasses, such as cases and chains.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and products made 
from these materials or coated therewith, not 
included in other classes; jewellery, precious stones; 
clocks, watches and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, articles made of these 
materials and not included in other classes; trunks 
and travelling bags; umbrellas and walking sticks; 
saddlery items.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 12/08/2010, No. VI2010C000441 VI2010C000441 איטליה, 12/08/2010, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

י' סיון תשע"ב - 21631/05/2012



 Owners

Name: MANILA S.r.l.

Address: Via Monte Zebio, 23, I-36030 CALDOGNO (VI), 
Italy

Identification No.: 72462

(Italy Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י' סיון תשע"ב - 21731/05/2012



Trade Mark No. 237675 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ICONEX LTD שם: אייקונקס בע"מ

Address: Nili st 13/6, P.O.B. 4208, Jerusalem, 92548, 
Israel

כתובת : רח' נילי 13/6, ת.ד. 4208, ירושלים, 92548, ישראל

Identification No.: 514591817מספר זיהוי: 514591817

Name: Yotam Barhama שם: יותם בר חמא 

Address: P.O.B. 4208, Jerusalem, 91043, Israel כתובת : ת.ד. 4208, ירושלים, 91043, ישראל

Identification No.: 024875817מספר זיהוי: 024875817

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non metallic), including 
construction forms made of materials resembling 
styrofoam for pouring reinforced concrete for 
insulated construction; all included in class 19.

חומרי בנין (לא מתכתיים), לרבות תבניות בניה מחומרים 
מבודדים כדוגמת קל קר ליציקת בטון מזוין לבנייה מבודדת; 

הנכללים כולם בסוג 19.                                                     
                                                                        

י' סיון תשע"ב - 21831/05/2012



sito 

סיטו 
Trade Mark No. 237679 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YKVEY ERZA T.R.Z LTD. שם: יקבי ארזה ת.ר.ז בע"מ

Address: P.O.B. 18218, Jerusalem, 91181, Israel כתובת : ת.ד. 18218, ירושלים, 91181, ישראל

Identification No.: 510891856מספר זיהוי: 510891856

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine and alcoholic beverages, (except beer) 
included in class 33; included in class 33.

יין  ומשקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.   
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ESPRIT

Trade Mark No. 237688 מספר סימן

Application Date 08/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

All types of lamps, including but not limited to lamps 
and electric bulbs, table lights, lamp shades, hang 
lamps, ceiling lamps made of glass, natural, synthetic 
and/or metallic materials, chandeliers, bureau lamps, 
wall lamps, table lamps, floor lamps, night lights, oil 
lamps, candle lights, Chinese lanterns, electric lights 
for Christmas trees, flashlights; anti-glare devices for 
lamps and lighting, aquarium lights, bicycle lights, 
desk lamps, fairy lights for decorations, gas lamps, 
gas lighters, hangings for lamps, lamp reflectors, light 
diffusers, pocket search lights, pocket torches, 
projector lamps, safety lamps, searchlights, tubes for 
lighting, ultraviolet ray lamps (not for medical 
purposes), vehicles headlights; toasters, toaster 
ovens, hair dryers, electric waffle irons, microwave 
ovens, barbecue grills, electric coffee machines, 
electric water heaters, electric heaters for feeding 
bottles, electric cushions (not for medical use), 
household and kitchen apparatus and utensils; 
electric coffee filters, coffee roasters, cookers, 
cooking apparatus and installations, electric cooking 
utensils, electric appliances for making yoghurt, 
electric fans, electric kettles, freezers, refrigerators, 
roasters, stoves; anti-slash tap nozzles, bath fittings, 
bath installations; bath linings, bath plumbing fixtures, 
bath tubs, bath tubs for sitz-baths, bidets, sauna bath 
installations, bath vessel, heaters for bath, faucets for 
pipes, fountains, hand wash basins, hand drying 
apparatus, heating installations, pipes (parts of 
sanitary installations), sanitary apparatus and 
installations, shower cubicles, sinks, showers, water 
softener apparatus, spa baths (vessels), steam facial 
apparatus, tanning apparatus (sun beds), faucets, 
toilet bowls, toilet seats, portable toilets, toilets (water 
closets), Turkish bath cabinets, washers for water 
taps, water conduits installations, water distribution 
installations, water filtering apparatus, water flushing 
installations, water heaters, water purification 
installations, water sterilizers, whirlpool-jet apparatus; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; cast mineral 
washbasins, basin single-lever mixer, single-lever 
basin mixer, single-level bidet mixer, single lever bath 
and shower mixer, bath filler, concealed bath and 
shower mixer valve, concealed shower mixer valve, 
concealed thermostatic bath/shower mixer, dual 
shower system, thermostat dual shower system, 
shower family, hand shower, wall bar with shower 
hose, head shower, wall supply, shower hook, design 
siphon odour trap; all included in class 11.

כל סוגי המנורות, כולל אך לא מוגבל למנורות ולנורות 
חשמליות, תאורת שולחן, אהילי מנורות, מנורות תלויות, 

מנורות תקרה עשויות מזכוכית, חומרים טבעיים, סינתטיים ו/או 
מתכתיים, נברשות, מנורות שולחן כתיבה, מנורות קיר, מנורות 
שולחן, מנורות רצפה, תאורת לילה, מנורות שמן, תאורת נרות, 
פנסים סיניים, תאורה חשמלית לעצי חג המולד, פנסי כיס; 
התקנים מונעי סנוור למנורות ותאורה, תאורה לאקווריומים, 
תאורה לאופניים, מנורות שולחן, תאורת פיה לקישוט, מנורות 
גז, מציתי גז, מתלים למנורות, מחזירי אור של מנורות, מפזרי 
אור, זרקור כיס, פנסים חשמליים לכיס, מנורות מקרן, מנורות 

בטיחות, זרקורים, שפופרות לתאורה, מנורות קרנים 
אולטרה-סגולות (לא למטרות רפואיות), פנסים קדמיים של כלי 
רכב; מצנמים, טוסטר אובן, מייבשי שער, מכשירים חשמליים 
לטיגון אפיפיות, תנורי מיקרוגל, מצלי ברביקיו, מכונות קפה 

חשמליות, מחממי מים חשמליים, מחממים חשמליים לבקבוקי 
הזנה, כריות חשמליות (לא לשימוש רפואי), מכשירים וכלים 
למשק בית ולמטבח; פילטרים חשמליים לקפה, קולי קפה, 
כיריים, מכשירי ומתקני בישול, כלי בישול חשמליים, מתקנים 
חשמליים להכנת יוגורט, מאווררים חשמליים, קומקומים 

חשמליים, מקפיאים, מקררים, תנורי צלייה, תנורים; זרבוביות 
ברז נגד התזה, מתאמי אמבטיה, התקני אמבטיה; ציפויי 

אמבטיות, גופי צנרת לאמבטיה, אמבטיות, אמבטיות לאמבטיות 
ישיבה, בידה, התקנים לסאונה אמבטיה, כלי אמבטיה, 

מחממים לאמבטיה, ברזים לצינורות, ברזיות, כיורים לרחיצת 
ידיים, מכשירים לייבוש ידיים, התקני חימום, צינורות (חלקים 
של התקנים סניטריים), מכשירים והתקנים סניטריים, תאי 

מקלחת, כיורים, מקלחות, מכשירים לריכוך מים, אמבטיות ספא 
(כלים), מכשירי אדים לפנים, מכשירי שיזוף (מיטות שמש), 
ברזים, אסלות, מושבים לאסלה, אסלות ניידות, אסלות (בתי 

שימוש), תאים למרחץ טורקי, דיסקיות לווסתי זרם מים, התקני 
צנרת מים, התקני הפצת מים, מכשירים לסינון מים, התקנים 

לשטיפה במים, מחממי מים, התקנים לטיהור מים, מחטאי מים, 
מכשירי ג'קוזי; מכשירים לתאורה, חימום, יצירת קיטור, בישול, 
קירור, ייבוש, אוורור, אספקת מים ולמטרות סניטריות; כיורי 
רחצה ממינרל יצוק, ברז מיקסר עם ידית אחת לכיור, ברז 

מיקסר לכיור עם ידית אחת, ברז מיקסר לבידה בעל ידית אחת, 
ברז מיקסר לאמבטיה ולמקלחת בעל ידית אחת, ממלא 

אמבטיה, שסתום של ברז מיקסר מוסתר לאמבטיה ולמקלחת, 
שסתום של ברז מיקסר מוסתר למקלחת, ברז מיקסר 

תרמוסטטי מוסתר לאמבטיה/מקלחת, מערכת שתי מקלחות, 
מערכת שתי מקלחות תרמוסטטית, משפחת מקלחות, מקלחת 
ידנית, מוט קיר עם צינור למקלחת, מקלחת ראש, אספקת קיר, 
וו למקלחת, לוכד ריחות סיפון מעוצב; הנכללים כולם בסוג 11.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 20 סוג: 20
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Furniture, desks, tables, chests, beds, sofas, 
sofabeds, cots, bed and door fittings, chairs, seats, 
love seats, armchairs, deck chairs, high chairs for 
babies, head-rests, inflatable headrests, benches, 
display stands, bookcases, shelves, shelves for 
storage, book shelves, stands for stationery, book 
stands, library shelves, racks, magazine and bottle 
racks, CD and DVD racks, letter racks, plate racks, 
cup racks, school furniture, sideboards, signboards, 
umbrella stands, cupboards, display boards, dressing 
tables, cabinets, chests for toys, nesting boxes, 
cases of wood or plastic, boxes of wood or plastic, 
footstools and stools, ladders of wood or plastics; 
computer furniture, computer desks, computer 
keyboard trays, trolleys for computers; lawn furniture; 
bathroom furniture; kitchen furniture; mirrors, hand-
held mirrors; picture frames, leather picture frames, 
photograph frames, embroidery frames; cushions, air 
cushions, air mattresses, pillows, air pillows, 
mattresses, mattress cushions, mattress toppers; 
bed fittings, not of metal; bedding (except linen); 
sleeping bags, sleeping bags for camping; beds for 
household pets; pet kennels; clothes hooks and coat 
hooks, not of metal, coat hangers, coat stands, hat 
stands, curtain holders, curtain hooks, curtain rails, 
curtain rings, curtain rods, curtain rollers, curtain tie-
backs, hooks for clothes rails; bins, not of metal; 
containers, not of metal (storage, transport); 
containers of plastic for packaging purposes; fans for 
personal use (non-electric); infant walkers, cradles, 
crib bumpers, playpens for babies; keyboards for 
hanging keys; lockers; locks (other than electric), not 
of metal; trolleys, tea carts, tea trolleys; hampers 
(baskets); inflatable publicity objects; letter boxes; 
gazing globes; key fobs (not of metal); key rings and 
key chains (not of metal); door stops, baskets (not of 
metal), corks; drinking straws; name plates, not of 
metal; number plates, not of metal; pegs and pins 
(not of metal); clevis pins, not of metal; curtain pins; 
indoor window blinds; registration plates; tool 
handles; bottle caps; bottle closures; corks for 
bottles; removable mats or covers for sinks; paper 
towel dispensers (fixed, not of metal); towel 
dispensers (fixed); wind chimes; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; bead curtains for decoration; non-Christmas 
ornaments made of bone, plaster, plastic, wax or 
wood; ottomans; party ornaments of plastic; gift 
package decorations made of plastic, decorative 
glitter, decorative mobiles, decorative wall plaques, 
decorations of plastics for foodstuffs or lunch boxes, 
plastic cake decorations, decorative articles (badges) 
made of amber or plastic, decorative edging strips of 
plastics and/or wood for use with window fittings; 
plastic key cards, plastic flags, plastic name badges, 
plastic novelty license plates, plastic ornamental 
badges, ornamental novelty buttons, non-metallic 
novelty badges for vehicles, plastic pennants, stud 
buttons (fasteners) of plastic for tentage; flower-pot 
pedestals, flower-stands, pedestals; vanity mirrors; 
bath room counters with different front finishes, bath 
room counters with drawers, bath room cabinets, 
bath room mirror, bath room lighted mirror, mobile 
storage unit (with drawer); all included in class 20.

רהיטים, מכתבות, שולחנות, שידות, מיטות, ספות, 
ספות-מיטות, מיטות מתקפלות, מתאמי מיטות ודלתות, 
כיסאות, מושבים לשניים, כורסאות, כיסאות נוח, כיסאות 
גבוהים לתינוקות, משענות ראש, משענות ראש מתנפחות, 
ספסלים, דוכני תצוגה, כונניות ספרים, מדפים, מדפי אחסון, 
מדפי ספרים, עמדות למכשירי כתיבה, עמדות ספרים, מדפי 

 ,DVD-ו CD ספרייה, כוננים, כוננים לכתבי-עת ובקבוקים, כונני
כוננים למכתבים, כוננים לצלחות, כוננים לכוסות, רהיטי בית 
ספר, מזנונים, שלטים, מעמדים למטריות, ארונות, לוחות 
תצוגה, שולחנות איפור, שידות, תיבות לצעצועים, קופסאות 
קינון, מארזים מעץ או פלסטיק, קופסאות מעץ או פלסטיק, 

הדומים ושרפרפים, סולמות מעץ או פלסטיק; ריהוט למחשבים, 
שולחנות מחשב, מגשים למקלדת המחשב, עגלות למחשבים; 
ריהוט מדשאות; ריהוט חדר אמבטיה; ריהוט מטבח; מראות, 

מראות המוחזקות ביד; מסגרות לתמונות, מסגרות עור 
לתמונות, מסגרות לתצלומים, מסגרות רקמה; כריות, כריות 

אוויר, מזרוני אוויר, כרים, כרי אוויר, מזרונים, כריות למזרונים, 
עליוניות למזרונים; אביזרי מיטה, לא ממתכת; כלי מיטה (למעט 
מפשתן); שקי שינה, שקי שינה למחנאות; מיטות לחיות מחמד; 
מלונות לחיות מחמד; מתלים לבגדים ומתלים למעילים, לא 
ממתכת, קולבים למעילים, מעמדים למעילים, מעמדים 

לכובעים, מחזיקי וילונות, מתלים לוילונות, מסילות לוילונות, 
טבעות לוילונות, מוטות לוילונות, מגללים לוילונות, רצועות 
קשירה לוילונות, ווים למסילות בגדים; פחים, לא ממתכת; 

מכלים, לא ממתכת (אחסון, הובלה); מכלים מפלסטיק למטרות 
אריזה; מניפות לשימוש אישי (לא חשמליות); הליכונים 
לתינוקות, עריסות, בולם חבטות למיטות תינוקות, לולים 

לתינוקות; לוחות מפתחות לתליית מפתחות; ארוניות; מנעולים 
(למעט חשמליים), לא ממתכת; חשמליות, עגלות תה, 

חשמליות תה; סלים (סלסלות); חפצי פרסום מתנפחים; תיבות 
מכתבים; כדורי הסתכלות; כיסים למפתחות (לא ממתכת); 
טבעות למפתחות ושרשראות למפתחות (לא ממתכת); 

מעצורים לדלת, סלסלים (לא ממתכת), פקקים; קשי שתייה; 
לוחות שם, לא ממתכת; לוחות זיהוי, לא ממתכת; יתדות ופינים 

(לא ממתכת); פיני קרס, לא ממתכת; פיני וילונות; תריסי 
חלונות פנימיים; לוחיות רישוי; ידיות כלים; מכסי בקבוקים; 
סגירות לבקבוקים; פקקים לבקבוקים; מחצלות או כיסויים 
הניתנים להסרה לכיורים; מנפיקי מגבות נייר (קבועים, לא 
ממתכת); מנפיקי מגבות (קבועים); פעמוני רוח; פסלונים 

ופסלים עשויים מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה, או עץ; וילונות 
חרוזים לקישוט; קישוטים לא לחג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבות מפלסטיק; 
קישוטים לאריזות מתנה העשויים מפלסטיק, נצנצים לקישוט, 
מוביילים לקישוט, טבלות קיר לקישוט, קישוטים מפלסטיק 

לדברי מאכל או קופסאות לארוחות צהריים, קישוטים מפלסטיק 
לעוגות, פריטי קישוט (תגים) העשויים מענבר או פלסטיק, פסי 
שפה לקישוט מפלסטיק ו/או עץ לשימוש עם מתאמי חלונות; 
כרטיסי מפתח מפלסטיק, דגלים מפלסטיק, תגי שם מפלסטיק, 
לוחות חידוש רישוי מפלסטיק, תגי קישוט מפלסטיק, כפתורי 
חידוש לקישוט, תגי חידוש לא ממתכת לכלי רכב, דגלים 

מפלסטיק, לחצניות (מהדקים) מפלסטיק לאוהלים; מעמדים 
לעציצים, דוכנים לפרחים, מעמדים; ראי איפור; דלפקי חדר 
אמבטיה עם גימורי חזית שונים, דלפקי חדר אמבטיה עם 
מגירות, ארונות חדר אמבטיה, מראת חדר אמבטיה, מראה 
מוארת של חדר אמבטיה, יחידת אחסון ניידת (עם מגירה); 

הנכללים כולם בסוג 20.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י' סיון תשע"ב - 22131/05/2012



 Owners

Name: Esprit International

Address: 1370  Broadway, New York, NY 10018, U.S.A.

Identification No.: 801994

CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

י' סיון תשע"ב - 22231/05/2012



BODEN 

Trade Mark No. 237689 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Nozzles of metal, jets of metal, water-pipes of metal, 
elbows of metal for pipes, junctions of metal for 
pipes, valves of metal (other than parts of machines), 
gutter pipes of metal, water-pipe valves of metal; all 
included in class 6.

פי צינור מתכתי, פומית ממתכת, צינורות מים ממתכת, צינורות 
מים ממתכת, מרפקי מתכת לצינורות, מחבר מתכת לצינורות, 
שסתום מתכת (אחר מחלקי מכונה), צינור מרזב ממתכת, 

שסתום צינור מים ממתכת; הכל כלול בסוג 6.                         
                                                        

Class: 8 סוג: 8

Bushhammers, mattock (pickaxe), rakes (hand tools), 
shovel (hand implement- minitype), shovel (hand 
implement), scythes, scythe rings, mattocks, picks 
(hand tools), hainault scythes, weeding forks (hand 
tools) hoes (hand tools), hackles (hand tools), bill-
hooks, sickles, agricultural implements (hand-
operated), forks, crow bars, sand trap rakes, 
scissors, penknives, hunting knives, big scissor, 
shear blades, troweis (gardening), pruning scissors, 
secateurs, budding knives, tree pruners, border 
shears, machetes, lawn clippers (hand instruments), 
pruning knife, garden tools (hand-operated), syringes 
for spraying insecticides, bow saws, saws (hand 
tools), axes, hatchets, sledgehammers, hammers 
(hand tools); all included in class 8.

פטיש סתות, מעדר, מגרפה(כלי ידני), את, יעה, חרמש, חרמש 
טבעתי, מעדר צד,נקר (כלי ידני), מגל, מזלגי עקירה, מכוש, כלי 
ידני לנוצות, מאצ'טה מעוגלת בסופה, חרמש, כלי חקלאות ( 
המופעלים ביד), קלשון, מוט לפתיחת דלתות, מגרפת חולות, 
מספריים, אולרים, סכיני צייד, מספריים גדולות, להבים לגיזום, 
כף-גננים, מספריים לגיזום, מזמרה, סכין הנצה, גוזם עצים, 
מזמרה לחיתך גבולות, סכין גדולה, מגזזת דשא ידנית, סכין 
מעוגלת, כלי גינה מופעלים ידנית, מזרקים להתזת מדביר 
חרקים, מסור קשת,מסורים, גרזנים לשימוש עם יד אחת, 

גרזנים לשימוש עם שני ידיים, פטיש, מקבת,פטיש לשימוש עם 
שני ידיים, פטישים ( כלי ידני); הנכללים כולם בסוג 8.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 17 סוג: 17

Hose (watering), flexible tubes, not of metal, hoses  
of textile material, fire hoses, canvas hose pipes, 
connecting hose for vehicle radiators, vehicle 
radiators (connecting hose for); all included in class 
17.

צינור השקייה, צינורות גמישים שאינם ממתכת, צינור מחומר 
אריגי, צינור לכיבוי שריפה, צינור זרנוק עשוי מבד קנבס, מחבר 
צינור למצנן לרכב; הכל כלול בסוג 17.                                 
                                                                                    

          

Class: 21 סוג: 21

Nozzles for sprinkler hose, sprinklings devices, 
sprinklers, spouts, nozzles for watering cans, 
syringes for watering flowers and plants, gardering 
gloves, feeding troughs for animals, poultry rings, 
cages for household pets, , trays (litter- for pets), 
brushes, brush goods, buckets, pails,; all included in 
class 21.

זרבוב לזרנוק ממטרה, התקני זילוף,ממטרות, מרזב, זרבובים 
למזלף, מזרקים להשקיית פרחים וצמחים, כפפות גינון, תעלות 
האכלה לחיות, טבעות לעופות, כלובים להחזקת חיות, מגשי 
אשפה לחיות, מברשות, מכחולים,דליים, דליים ע מכסה; הכל 
כלול בסוג 21.                                                                 
                                                                                    

                                  

י' סיון תשע"ב - 22331/05/2012



 Owners

Name: MERIDIAN INTERNATIONAL CO.,Ltd 

Address: Room 210, No. 1000 Jinming Road, Jinqiao 
Town,, Pudong New Area, Shanghai, People's Republic 
of China

Identification No.: 71657

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: 32 Edmond Peleg St, Haifa, 35705, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' אדמונד פלג 32, חיפה, 35705, ישראל

י' סיון תשע"ב - 22431/05/2012



SPX

Trade Mark No. 237701 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SILHOUETTE International Schmied AG

Address: Linz, Austria

Identification No.: 52007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic devices; spectacles, optical eyeglasses, 
sunglasses, eyeglasses for sports, eyeglasses for 
protection purposes, eyeglasses with decorative 
elements; frames for eyeglasses, spectacle 
mountings, supports for eyeglasses, as well as 
fixations and temples for eyeglasses; optical 
spectacles and sunglasses, the frames thereof made 
of metal or a combination of metal and plastics; 
spectacle glasses; prescription lenses, contact 
lenses; spectacle supports, temples for eyeglasses, 
mountings for eyeglasses and spectacle frames 
made of metal or a combination of metal and plastics; 
glass for optical purposes; parts of optical articles in 
plastics; containers and cases for the aforementioned 
goods; All goods included in Class 9

התקנים לעיניים; משקפיים, משקפיים אופטיים, משקפי שמש, 
משקפיים לספורט, משקפיים למטרות הגנה, משקפיים עם 
אלמנטים דקורטיביים; מסגרות למשקפיים, מרכבי משקף, 
תומכים למשקפיים, כמו גם קיבועים וצדעים למשקפיים; 
משקפיים אופטיות ומשקפי שמש, מסגרות של אלו עשויים 

ממתכת או שילוב של מתכת ופלסטיק; משקפי ראייה; עדשות 
על פי מרשם, עדשות מגע; תומכי משקף, צדע למשקפי ראייה, 
מרכבים למשקפי ראייה ומסגרות למשקף עשויים ממתכת או 
משילוב של מתכת ופלסטיק; זכוכית למטרות אופטיות; חלקי 

פריטים אופטיים בפלסטיק; מיכלים ומארזים עבור הטובין לעיל; 
כל הסחורות נכללות בסוג 9                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

י' סיון תשע"ב - 22531/05/2012



Trade Mark No. 237731 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074177 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Astrofarma"

Address: str. 26,,4, ul. Ivanovskogo,,Tomsk, RU-634040 
Tomskaya obl., Russian Federation

Identification No.: 72480

(Russian Federation Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Creams for leather; non- medicated toiletries.

Class: 5 סוג: 5

Ointments for the treatment of skin diseases, 
including infectious skin diseases.

י' סיון תשע"ב - 22631/05/2012



Trade Mark No. 237768 מספר סימן

Application Date 22/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0901016 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes.

י' סיון תשע"ב - 22731/05/2012



Trade Mark No. 237769 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0986961 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as agriculture, horticulture and 
forestry; preparations for tempering and soldering of 
metals; chemical catalysts.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations; 
mordants; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists.

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable metal buildings; metal 
materials for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery and small items 
of metal hardware; metal pipes and tubes; safes; 
metal goods, not included in other classes; ores.

Class: 7 סוג: 7

Catalytic converter units for motor vehicles exhausts; 
individual components for emission control system 
for land vehicles, namely, catalytic converters for 
motors and engines, exhaust gas filter for motor and 
engines, and motor parts in the nature of particle 
filters; motors and engine exhaust systems 
comprised  of pipes, collectors and mufflers; air filters 
for engines and anti pollution devices for motors and 
engines in the nature of catalyzers for catalytic 
emission control.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electric 
current.

י' סיון תשע"ב - 22831/05/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, green 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: UMICORE, Société anonyme

Address: rue du Marais 31, B-1000 BRUXELLES, 
Belgium

Identification No.: 72510

(A joint stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Class: 11 סוג: 11

Anti- dazzle device for vehicles headlights, namely, 
vehicle refelctors; apparatus for exhausting gases, 
namely, ventilating exhaust fans; apparatus for 
filtering gases, namely, apparatus and instrument for 
use in the purification and separation  of liquids and 
gases used in automotive industry and filters and 
filtering devices for air and gas conditioning; vehicle 
headlights; air conditioning apparatus and 
installations.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; precious stones.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research; services of 
engineers; computer programming.

י' סיון תשע"ב - 22931/05/2012



Trade Mark No. 237823 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1096391 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game programs; video game programs; 
computer game software downloadeble via a global 
computer network; interactive computer game 
programs; downloadable computer game software 
via a global computer network; computer game 
software for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game 
consoles and other wireless devices, both handheld 
and free standing; all included in class 9

משחקי מחשב; משחקי וידאו; תוכנות משחקי מחשב הניתנות 
להורדה לצורכי משחק מקוון ומשחקי וידאו; משחקי מחשב 
אינטראקטיביים; תוכנות משחקי מחשב הניתנות להורדה 
באמצעות רשת מחשבים גלובאלי; תוכנות משחקי מחשב 
הניתנת להורדה לשימוש בטלפוניים סלולאריים ובטלפוניים 
ניידים, במחשבים ניידים, במחשבים נייחים, בקונסולות 

משחקים ובכל המכשירים האלחוטיים הנייחים ו/או הניידים 
האחרים; הנכללים כולם בסוג 9                                           

                              

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services, namely, 
providing online computer games, video games 
accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; Providing non-downloadable and 
downloadable computer games that may be 
accessed network-wide by network users; Providing 
on-line multi-user computer games via local 
computer networks, global computer networks and 
the Internet; Providing non-downloadable and 
downloadable computer and video games accessed 
and played on electronic, wireless, and computer 
networks; Providing non-downloadable and 
downloadable computer and video games accessed 
by or for use on mobile and cellular telephones and 
other wireless devices; organization of video game 
competitions that offer prizes and rankings to 
participants; Providing entertainment in the nature of 
competitions in the field of computer and video 
games; Production and distribution of short video and 
movie clips featuring cartoons, computer generated 
graphics, and on-line computer games; Providing an 
internet website portal in the field of computer games 
and activities of an educational nature intended for 
adults and children; all included in class 41

שירותים חינוכיים ובידורים, דהיינו, אספקת משחקי מחשב 
ומשחקי ודיאו מקווננים הניתנים לגישה ומשחק באמצעים 
אלקטרוניים, אלחוטיים ורשת מחשבים; אספקת תוכנות 
הניתנות והלא ניתנות להורדה ברשת על ידי המשתמשים; 

אספקת משחקים מקווננים לרב-משתתפים דרך רשת מחשבים 
מקומית, רשת מחשבים גלובאלית ורשת האינטרנט; אספקת 
תוכנות משחקי וידאו ומחשב הניתנות והלא ניתנות להורדה 
והניתנות לגישה ומשחק באמצעים אלקטרוניים, אלחוטיים 

ורשת מחשבי; אספקת תוכנות משחקי וידאו ומחשב הניתנות 
והלא ניתנות להורדה הניתנות לגישה ומשחק לשימוש 

בטלפונים סלולארים וניידים וכל מכשיר אלחוטי נייח או נייד 
אחר; אירגון תחרויות משחקי וידאו ומחשב המחלק פרסים 
ודירוג למשתתפים; אספקת בידור בתחרויות משחקי וידאו 
ומחשב; הפקה והפצה של סרטוני וידאו וקליפים מצוירים, 

גרפיקה ממוחשבת ומשחקי מחשב באינטרנט; אספקת אתר 
אינטרנט ופורטל בתחום משחקי המחשב ופעילויות חינוכיות 
המיועדות למבוגרים וילדים; הנכללים כולם בסוג 41               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

י' סיון תשע"ב - 23031/05/2012



Ownersבעלים

Name: Playedonline Ltd. שם: פלייד אונליין בע"מ

Address: 11 Tuval st., Ramat Gan, 52522, Israel כתובת : תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Identification No.: 514081835מספר זיהוי: 514081835

פלייד אונליין בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

י' סיון תשע"ב - 23131/05/2012



Trade Mark No. 237826 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074693 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, red. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: JBC SOLDERING S.L.

Address: Ramón y Cajal, 3, E-08750 Molins de Rei 
(Barcelona), Spain

Identification No.: 72520

(ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric welding apparatus, electric unwelding 
apparatus and spare parts and accessories for them, 
included in this class.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 25/02/2011, No. 
009765017

איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/02/2011, מספר 
009765017

Class: 9 סוג: 9

י' סיון תשע"ב - 23231/05/2012



Trade Mark No. 237828 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074699 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COPAN ITALIA S.P.A.

Address: Via Perotti, 10, I-25125 BRESCIA, Italy

Identification No.: 72521

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for analysis of biological 
and chemical substances, devices for collecting and 
conserving biological, chemical or diagnostic 
samples, disposable devices for collection and 
conservation of biological, chemical or diagnostic 
samples, flocked and or absorbent swabs or tampons 
for collecting biological, chemical or diagnostic 
samples, rods either clad or having a soft tip for 
collecting diagnostic samples, consumer material for 
laboratory analysis, containers for transport and 
conservation of biological, chemical and diagnostic 
samples, equipment for laboratory experiments,  
apparatus and incubators for bacterial culture, 
manual laboratory tools, laboratory instruments, 
measuring scoops, diagnostic apparatus not for 
medical use, microscopes, dissecting tools, dosing 
apparatus, dosers for laboratory analysis, burners 
and ovens for laboratory experiments, special 
laboratory furniture, laboratory trays, special clothing 
for laboratories, pipettes, mass spectrographs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 28/01/2011, No. MI2011C000872 MI2011C000872 איטליה, 28/01/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

י' סיון תשע"ב - 23331/05/2012



Trade Mark No. 237838 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074887 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, 
Germany

Identification No.: 72412

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry, silica acid, aluminium oxide, aluminium 
silicate, titan dioxide, zircon oxide, silicon, silicates, 
silica for industrial use, in particular as a filler for 
natural and synthetic rubbers, as a thickening agent 
for liquid systems, as a free-flow additive; carrier and 
absorber for catalysts, silica for use in the chemical, 
textile, pharmaceutical, cosmetic, paint, ceramic and 
plastics industry and in medical and biotechnological 
applications, silica for use in the manufacture of 
paper, cardboard and goods made from these 
materials, unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, pigments, paint 
dispersions, coatings, thickeners for paints, toner 
cartridges, filled, for printers and photocopiers, 
printing ink, toners for photocopiers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers 
and artists.

י' סיון תשע"ב - 23431/05/2012



Trade Mark No. 237875 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1050374 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, red, 
yellow and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ZICAFFE' S.P.A.

Address: Contrada San Silvestro, 139/A, I-91025 
MARSALA (TP), Italy

Identification No.: 72561

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee beans and ground coffee, coffee blends.

י' סיון תשע"ב - 23531/05/2012



GIOVANNI

Trade Mark No. 237880 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Giovanni Cosmetics, Inc.

Address: 2064  E. University Drive, RANCHO 
DOMINGUEZ, CA 90220, 90220, U.S.A.

Identification No.: 802009

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, shampoo and other haircare preparations, 
cosmetic preparations, body care preparations, face 
care preparations, hand sanitizing wipes, perfumery; 
all included in class 3.

סבונים, שמפו ותכשירים אחרים לטיפוח שיער, תכשירי 
קוסמטיקה, תכשירי טיפוח לגוף, תכשירי טיפוח לפנים, מגבונים 
סניטאריים לידיים, תמרוקיה; הנכללים כולם בסוג 3.               

                                    

י' סיון תשע"ב - 23631/05/2012



INTRU SOUND MARK

Trade Mark No. 237896 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; 3D animation software; 3D 
animation process technology software for creation, 
production, recording, transmission or reproduction of 
sound, video, movies, films, animated content, 
software programs, graphics and images; computer 
software for use in relation to digital animation and 
special effects of images; software for processing 
images, graphics and text; software to control and 
improve computer and audio equipment sound 
quality; computer game software; computer graphics 
software; electronic game software; game software; 
video game software; virtual reality game software; 
interactive video games comprised of computer 
hardware and software; computers; servers; 
workstations; computer hardware, computer 
motherboards, integrated circuits, semiconductors 
and processors; video game cartridges; computer 
software for playing video games and computer 
games with others via a global computer or 
communication network; computer software for 
compressing and decompressing data and video 
images; notebook and laptop computers; portable 
computers; handheld computers; tablet computers; 
ultra mobile computers; computer software for use in 
providing multiple user access to a global computer 
information network; computer firmware, namely, 
computer operating system software, computer utility 
software and other computer software; portable video 
players; personal gaming devices; high definition disk 
players; DVD players.

תוכנת מחשב; תוכנת אנימציית תלת מימד; תוכנה לטכנולוגיית 
תהליך אנימציית תלת מימד ליצירה, הפקה, הקלטה, תמסורת 
או שעתוק של צליל, וידאו, סרטי  קולנוע, סרטים, תוכן מונפש, 

תוכניות תוכנה, גרפיקה ודמויות; תוכנת מחשב לשימוש 
בהקשר עם אנימציה דיגיטאלית ואפקטים מיוחדים של דמויות; 
תוכנה לעיבוד דמות, גרפיקה וטקסט; תוכנה לשליטה ושיפור 
איכות צליל של ציוד שמע ומחשב; תוכנת משחק מחשב; תוכנת 

גרפיקה למחשב; תוכנת משחק אלקטרוני; תוכנת משחק; 
תוכנת משחק וידאו; תוכנת משחק מציאות מדומה; משחקי 
וידאו אינטראקטיביים המורכבים מחומרת ותוכנת מחשב; 

מחשבים; שרתים; עמדות עבודה; חומרת מחשב, לוחות אם 
למחשב, מעגלים משולבים, מוליכים למחצה ומעבדים; קלטות 
משחק וידאו; תוכנת מחשב למשחק במשחקי וידאו ומשחקי 

מחשב עם אחרים באמצעות מחשב או רשת תקשורת עולמית; 
תוכנת מחשב לדחיסה ופריסה של נתונים ודמויות וידאו; 

מחשבי מחברת ומחשבים נישאים; מחשבים ניידים; מחשבי כף 
יד; מחשבי לוח; מחשבים אולטרה ניידים; תוכנת מחשב 
לשימוש באספקת גישה מרובת משתמשים לרשת מידע 
ממוחשב עולמית; קושחת מחשב, שהיא, תוכנת מערכת 

הפעלת מחשב, תוכנת שימוש מחשב ותוכנת מחשב אחרת; 
נגני וידאו ניידים; התקני משחק אישיים; נגני דיסק HD; נגני 
DVD"; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, production of motion 
pictures, videos and films; provision of television, 
video and motion picture special effects; 
development of software for use in production of 
motion pictures, videos and films; animation 
production services; multimedia entertainment 
software production services; all included in class 41.

שירותי בידור, שהם, הפקה של סרטי קולנוע, וידאו וסרטים; 
אספקת אפקטים מיוחדים לטלוויזיה, וידאו וסרטי קולנוע; פיתוח 
תוכנה לשימוש בהפקה של סרטי קולנוע, וידאו וסרטים; שירותי 

הפקת אנימציה; שירותי הפקת תוכנת בידור מולטימדיה; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    

                                                                          

י' סיון תשע"ב - 23731/05/2012



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The application is for a sound mark. a audio file of 
the mark is kept in the file.

הבקשה היא לסימן צליל. קובץ קול של הסימן שמור בתיק.

 Owners

Name: Intel Corporation

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

י' סיון תשע"ב - 23831/05/2012



JOOMIM

ג'ומים
Trade Mark No. 237918 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Topgum Sweets Industries Ltd. שם: טופגאם תעשיות ממתקים בע"מ

Address: Sderot, Israel כתובת : שדרות, ישראל

Identification No.: 513561399מספר זיהוי: 513561399

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Flavored and/or sweetened gelatin containing food 
supplements, chewing gum containing food 
supplements, candy containing food supplements; all 
included in class 5

ג'לטין בטעמים ו/או ממותק המכיל תוספי מזון, מסטיק לעיסה 
המכיל תוספי מזון, סוכריות המכילות תוספי מזון; הנכללים 

כולם בסוג 5                                                                   
                  

Class: 30 סוג: 30

Flavored and/or sweetened gelatin, chewing gum, 
candy; all included in class 30

ג'לטין בטעמים ו/או ממותק, מסטיק לעיסה, סוכריות; הנכללים 
כולם בסוג 30                       

י' סיון תשע"ב - 23931/05/2012



I CAT

Trade Mark No. 237919 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VETMARKET MARKETING LTD. שם: ווטמרקט שיווק בע"מ

Address: 26 Hanahshon St., Petah Tikva, Israel כתובת : הנחשון 26, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513481895מספר זיהוי: 513481895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin, Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Food for animals; included in class 31. מזון לבעלי חיים; הנכלל בסוג 31.                 

י' סיון תשע"ב - 24031/05/2012



I DOG

Trade Mark No. 237920 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VETMARKET MARKETING LTD. שם: ווטמרקט שיווק בע"מ

Address: 26 Hanahshon St., Petah Tikva, Israel כתובת : הנחשון 26, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513481895מספר זיהוי: 513481895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin, Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Food for animals; included in class 31. מזון לבעלי חיים; הנכלל בסוג 31.                 

י' סיון תשע"ב - 24131/05/2012



CLIC

Trade Mark No. 237921 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ron Lando

Address: 408 Tamal Plaza, Corte Madera, 94925, 
California, U.S.A.

Identification No.: 802011

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 68012, 
Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 68012, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear משקפיים

י' סיון תשע"ב - 24231/05/2012



I PET

Trade Mark No. 237922 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VETMARKET MARKETING LTD. שם: ווטמרקט שיווק בע"מ

Address: 26 Hanahshon St., Petah Tikva, Israel כתובת : הנחשון 26, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513481895מספר זיהוי: 513481895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin, Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Food for animals; included in class 31. מזון לבעלי חיים; הנכלל בסוג 31.                 

י' סיון תשע"ב - 24331/05/2012



בית לגדול טוב
Trade Mark No. 237923 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tnuva Central Cooperative for the Marketing 
of Agricultural Produce in Israel Ltd.

שם: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל 
בע"מ

Address: P.O.B. 7007, Ramat Hasharon, 47100, Israel כתובת : ת.ד. 7007, רמת השרון, 47100, ישראל

Identification No.: 570000745מספר זיהוי: 570000745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Operating enriching leisure and recreation centers for 
babies, toddlers, children, parents and families; 
operating kindergartens; tutorials, sessions, 
workshops and courses in various topics, including: 
theater and drama, painting and plastic art, crafts, 
arts combination, sport, massage, music, pregnancy 
and labor, education, parenting, and nutrition; 
organizing concerts, shows, meetings with artists and 
cultural events; summer camps; arranging birthdays 
and parties; arranging holiday ceremonies and 
Kabbalat Shabbat; all included in class 41.

הפעלת מרכזי פנאי ובילוי העשרתי לתינוקות, פעוטות, ילדים, 
הורים ומשפחות; הפעלת גני ילדים; הדרכות, הפעלות, סדנאות 
וחוגים בנושאים שונים, לרבות: תיאטרון ודרמה, ציור ואמנות 
פלסטית, יצירה, שילוב אמנויות, ספורט, עיסוי, מוסיקה, הריון 

ולידה, חינוך, הורות, ותזונה; ארגון קונצרטים, מופעים, 
מפגשים עם אמנים ואירועי תרבות; קייטנות; עריכת ימי הולדת 
ומסיבות; עריכת טקסי חגים וקבלת שבת; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

י' סיון תשע"ב - 24431/05/2012



ZAP

Trade Mark No. 237924 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Syneron Beauty Ltd. שם: סינרון ביוטי בע"מ

Address: Kochav Yokneam, New Industrial Park, P.O.B. 
219, Yokneam Illit, 20692, Israel

כתובת : כוכב יקנעם, פארק תעשיה חדש, ת.ד. 219, יקנעם 
עלית, 20692, ישראל

Identification No.: 514321835מספר זיהוי: 514321835

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

A medical device for treatment of skin diseases, 
including acne; all included in class 10.

מתקן רפואי לטיפול במחלות עור, כולל אקנה; הנכללים כולם 
בסוג 10.                                                         

י' סיון תשע"ב - 24531/05/2012



HEALON ENDOCOAT

Trade Mark No. 237927 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AMO UPPSALA AB

Address: Uppsala, Sweden

Identification No.: 62208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hyaluronic 
acid sodium salt.

תכשירי רוקחות, דהיינו מלח סודיום של חומצה היאלורונית.     
                    

י' סיון תשע"ב - 24631/05/2012



Trade Mark No. 237928 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Procter & Gamble Business Services Canada 
Company

Address: Halifax, Nova Scotia, Canada

Identification No.: 66420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for the care and hygiene of the mouth, 
teeth, throat, gums and buccal cavity, rinsing 
preparations to prevent tartar and caries, tooth 
cleaning preparations, tooth care preparations, 
toothpastes, mouth washes, mouth sprays, tooth 
gels, fluor gels, fluor mouth washes, cleansing 
powders; all included in class 3.

תכשירים לטיפוח ולהיגיינה של הפה, שיניים, גרון, חניכיים 
וחלל הפה, תכשירי שטיפה למניעת אבנית שיניים ועששת, 
תכשירים לניקיון שיניים, תכשירים לטיפוח שיניים, משחות 

שיניים, מי שטיפת פה, ספריי לפה, ג'ל לשיניים, ג'ל פלואוריד, 
מי פלואוריד לשטיפת פה, אבקות ניקוי; הנכללים כולם בסוג 3.  
                                                                                     

                

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes; electrical toothbrushes; materials 
prepared for brush making; non-electrical instruments 
and material included in class 21, all for cleaning 
purposes; parts and fitting included in class 21 for the 
aforesaid goods; dental floss, dental floss holders, 
toothpicks, toothpicks holders,  brushes; holders and 
dispensers, all included in class 21; denture brushes, 
interdental brushes; all included in class 21.

מברשות שיניים; מברשות שיניים חשמליות; חומרים המיועדים 
ליצור מברשות; כלים שאינם אלקטרוניים וחומר הנכללים בסוג 
21, כולם למטרות ניקיון; חלקים ואביזרים הנכללים בסוג 21 

בשביל סחורות שנזכרו לעיל; חוט דנטאלי, מחזיקי חוט דנטאלי, 
קיסמי שיניים, מחזיקי קיסמי שיניים, מברשות; מחזיקים 

והתקנים, הנכללים כולם בסוג 21; מברשות לשיניים תותבות, 
מברשות בין שיניים; הנכללים כולם בסוג 21.                         
                                                                                    

י' סיון תשע"ב - 24731/05/2012



Trade Mark No. 237929 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 18226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of voice messages and data; telematic 
sending of information in the field of invehicle 
communication service for wireless vehicle navigation 
and tracking

שירותי טלפוניה, דהיינו, תשדורת אלקטרונית של הודעות 
קוליות ונתונים; שליחת מידע באמצעות טלמטיקה בתחום של 
שירותי תקשורת בכלי רכב לניווט ואיתור אלחוטי לכלי רכב.     
                                                                                    

                          

י' סיון תשע"ב - 24831/05/2012



בא לי מסיבה
Trade Mark No. 237932 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Scansoft Trading Co. Ltd. שם: סקנסופט חב' לסחר בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street, Ramat-Gan, 52521, Israel כתובת : דרך אבא הלל 7, רמת גן, 52521, ישראל

Identification No.: 511702102מספר זיהוי: 511702102

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing a website that provides information with 
respect to a wide range of topics related to 
organizing birthday parties; all included in class 41

אספקת אתר המספק מידע על מגוון רחב של נושאים הקשורים 
לארגון ימי ההולדת; הנכללים כולם בסוג 41                           
                                                                                    

      

י' סיון תשע"ב - 24931/05/2012



Trade Mark No. 237934 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lotus Bakeries N.V.

Address: Lembeke, Belgium

Identification No.: 35825

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry; bakery, biscuit and confectionery articles; 
confectionery; industrial pastry; pastries, waffles, 
biscuits, cookies, speculoos namely caramelized 
biscuits, cakes, ginger bread; spreads (pastes) made 
of caramelised biscuits and/or chocolate; puddings; 
mousses (desserts); desserts made of caramelised 
biscuits; ice; all included in class 30.

מאפים; פריטי מאפיה, ביסקוויטים ומתיקה; דברי מתיקה; 
מאפים תעשייתיים; מאפים, ופלים, ביסקוויטים, עוגיות, 

ספקולוס דהיינו ביסקוויטים מקורמלים, עוגות, עוגת זנגביל; 
ממרחים (משחות) העשויים מביסקוויטים מקורמלים ו/או 
שוקולד; פודינגים; מוסים (קינוחים); קינוחים העשויים 

מביסקוויטים מקורמלים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.           
                                                                        

י' סיון תשע"ב - 25031/05/2012



Trade Mark No. 237935 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

Identification No.: 53708

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Pre-moistened disposable wipes and tissues 
impregnated with compounds for personal hygiene; 
all included in class 3.

מגבונים לחים חד פעמיים וטישו מוספג בתרכובות עבור 
היגיינה אישית; הנכללים כולם בסוג 3.                                 

                                

Class: 16 סוג: 16

Absorbent paper tissue products such as facial 
tissue, toilet tissue, paper towels and paper table 
napkins; all included in class 16.

מוצרי נייר טישו סופג כגון טישו לפנים, טישו טואלט, מגבות נייר 
ומפיות נייר לשולחן; הנכללים כולם בסוג 16.                         

                                      

י' סיון תשע"ב - 25131/05/2012



Trade Mark No. 237938 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The left part of the mark appearing in light grey 
represents a part of the mark which is transparent.

החלק השמאלי של הסימן המופיע באפור בהיר מייצג חלק 
בסימן שהינו שקוף.

 Owners

Name: Lotus Bakeries N.V.

Address: Lembeke, Belgium

Identification No.: 35825

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry; bakery, biscuit and confectionery articles; 
confectionery; industrial pastry; pastries, waffles, 
biscuits, cookies, speculoos namely caramelized 
biscuits, cakes, ginger bread; spreads (pastes) made 
of caramelised biscuits and/or chocolate; puddings; 
mousses (desserts); desserts made of caramelised 
biscuits; ice; all included in class 30.

מאפים; פריטי מאפיה, ביסקוויטים ומתיקה; דברי מתיקה; 
מאפים תעשייתיים; מאפים, ופלים, ביסקוויטים, עוגיות, 

ספקולוס דהיינו ביסקוויטים מקורמלים, עוגות, עוגת זנגביל; 
ממרחים (משחות) העשויים מביסקוויטים מקורמלים ו/או 
שוקולד; פודינגים; מוסים (קינוחים); קינוחים העשויים 

מביסקוויטים מקורמלים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.           
                                                                        

י' סיון תשע"ב - 25231/05/2012



FANWALL TECHNOLOGY

Trade Mark No. 237940 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Huntair, Inc.

Address: 11555 SW Myslony Street, Tualatin, Oregon 
97062, U.S.A.

Identification No.: 801287

(Oregon Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating, cooling, refrigerating, ventilation and energy 
recovery equipment, namely, air handling equipment 
and packaged and custom-engineered air 
conditioners, chillers, gas, electric, hydronic and solar 
heaters, ventilation fans for residential, commercial 
and industrial use, humidifiers, dehumidifiers, and 
steam generators; heating, ventilating and air 
conditioning products, namely, ventilating louvers, 
fan and blower silencers, and transfer silencers; 
sound silencers incorporated into or on heating, 
cooling, refrigerating, ventilating, air quality and 
energy recovery equipment; components for heating, 
ventilating, and air conditioning products, namely, 
control systems, motors, inlet cones, active and 
passive sound attenuation devices, microphones, 
speakers, dampers, fan blades, and variable 
frequency drives; fume hoods; laboratory exhaust 
systems; and smoke and gas evacuation systems; all 
included in class 11

ציוד חימום, צינון, קירור, אוורור ואחזור אנרגיה, דהיינו, ציוד 
טיפול באוויר ומזגנים ארוזים ומתוכננים ומותאמים אישית, 
מצננים, תנורי חימום בגז, חשמל, אנרגיית מים ואנרגיית 
השמש, מאווררים לשימוש ביתי, עסקי ותעשייתי, מכשירי 
אדים, מכשירים מונעי לחות, ומחוללי קיטור;  מוצרי חימום, 
אוורור ומיזוג אוויר, דהיינו, רפפות אוורור, משתיקי מאוורר 
ומפוח, ומשתיקי העברה; משתיקי קול משולבים בתוך או 

על-גבי  ציוד חימום, צינון, קירור, אוורור, איכות האוויר ואחזור 
אנרגיה; רכיבים עבור מוצרי חימום, אוורור ומיזוג אוויר, דהיינו, 
מערכות בקרה, מנועים, גביעי החדרה, התקני צמצום קול 

בצורה פעילה וסבילה, מיקרופונים, רמקולים, מנטרלים, להבי 
מאוורר, וכונני תדירות משתנה; ברדסי אדים; מערכות פליטה 
למעבדות; ומערכות פינוי גז ועשן; הנכללים כולם בסוג 11       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

י' סיון תשע"ב - 25331/05/2012



FANWALL

Trade Mark No. 237941 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Huntair, Inc.

Address: 11555 SW Myslony Street, Tualatin, Oregon 
97062, U.S.A.

Identification No.: 801287

(Oregon Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating, cooling, refrigerating, ventilation and energy 
recovery equipment, namely, air handling equipment 
and packaged and custom-engineered air 
conditioners, chillers, gas, electric, hydronic and solar 
heaters, ventilation fans for residential, commercial 
and industrial use, humidifiers, dehumidifiers, and 
steam generators; heating, ventilating and air 
conditioning products, namely, ventilating louvers, 
fan and blower silencers, and transfer silencers; 
sound silencers incorporated into or on heating, 
cooling, refrigerating, ventilating, air quality and 
energy recovery equipment; components for heating, 
ventilating, and air conditioning products, namely, 
control systems, motors, inlet cones, active and 
passive sound attenuation devices, microphones, 
speakers, dampers, fan blades, and variable 
frequency drives; fume hoods; laboratory exhaust 
systems; and smoke and gas evacuation systems; all 
included in class 11

ציוד חימום, צינון, קירור, אוורור ואחזור אנרגיה, דהיינו, ציוד 
טיפול באוויר ומזגנים ארוזים ומתוכננים ומותאמים אישית, 
מצננים, תנורי חימום בגז, חשמל, אנרגיית מים ואנרגיית 
השמש, מאווררים לשימוש ביתי, עסקי ותעשייתי, מכשירי 
אדים, מכשירים מונעי לחות, ומחוללי קיטור;  מוצרי חימום, 
אוורור ומיזוג אוויר, דהיינו, רפפות אוורור, משתיקי מאוורר 
ומפוח, ומשתיקי העברה; משתיקי קול משולבים בתוך או 

על-גבי  ציוד חימום, צינון, קירור, אוורור, איכות האוויר ואחזור 
אנרגיה; רכיבים עבור מוצרי חימום, אוורור ומיזוג אוויר, דהיינו, 
מערכות בקרה, מנועים, גביעי החדרה, התקני צמצום קול 

בצורה פעילה וסבילה, מיקרופונים, רמקולים, מנטרלים, להבי 
מאוורר, וכונני תדירות משתנה; ברדסי אדים; מערכות פליטה 
למעבדות; ומערכות פינוי גז ועשן; הנכללים כולם בסוג 11       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

י' סיון תשע"ב - 25431/05/2012



Trade Mark No. 237942 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BANFI SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.

Address: Castello di Poggio alle Mura, Montalcino (SI), 
53024, Italy

Identification No.: 802013

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; sparkling wines; grappa; liqueurs and 
alcoholic beverages (except beer); alcoholic extracts 
and alcoholic essences; all included in class 33.

יינות; יינות תוססים; גראפה; ליקרים ומשקאות אלכוהוליים 
(למעט בירה); תמציות אלכוהול  ותרכיזי אלכוהול; הנכללים 
כולם בסוג 33.                                                       

י' סיון תשע"ב - 25531/05/2012



Trade Mark No. 237943 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LA Gear, Inc.

Address: 844 Moraga Drive, Los Angeles, CA, 90049, 
U.S.A.

Identification No.: 802014

A California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headwear and footwear; all included in 
class 25.

ביגוד, כובעים והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.                     
          

י' סיון תשע"ב - 25631/05/2012



3KOF

Trade Mark No. 237945 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INBAR ERAN שם: ענבר ערן

Address: 7 Azmaut st., Pardes Hana, 37038, Israel כתובת : העצמאות 7, פרדס חנה-כרכו, 37038, ישראל

Identification No.: 033814039מספר זיהוי: 033814039

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development services of software and 
media.

שירותי עיצוב ופיתוח של תוכנה ומדיה.                                 
      

י' סיון תשע"ב - 25731/05/2012



Trade Mark No. 237954 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Comfort System 2007 Ltd שם: מערכות נוחות (2007) בע"מ

Address: 40 Hashiquma st., Industrial Zone, Kefar-Saba, 
Israel

כתובת : רח' השקמה 40, א.ת., כפר סבא, ישראל

Identification No.: 513959205מספר זיהוי: 513959205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Yerushalmi, Adv.

Address: 40 Hashiqma St., Kefar Saba, 44500, Israel

שם: אייל ירושלמי, עו"ד

כתובת : רח' השקמה 40, ת.ד. 248, כפר סבא, 44500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Pillows, mattresses, sofas including furniture included 
in class 20.

כריזת, מזרנים, ספות לרבות ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.   
                          

י' סיון תשע"ב - 25831/05/2012



Trade Mark No. 237955 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Comfort System 2007 Ltd שם: מערכות נוחות (2007) בע"מ

Address: רח' השקמה 40, א.ת., כפר סבא, ישראל כתובת : רח' השקמה 40, א.ת., כפר סבא, ישראל

Identification No.: 513959205מספר זיהוי: 513959205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Yerushalmi, Adv.

Address: 40 Hashiqma St., Kefar Saba, 44500, Israel

שם: אייל ירושלמי, עו"ד

כתובת : רח' השקמה 40, ת.ד. 248, כפר סבא, 44500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Pillows, mattresses, sofas including furniture included 
in class 20.

כריזת, מזרנים, ספות לרבות ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.   
                          

י' סיון תשע"ב - 25931/05/2012



Trade Mark No. 237956 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Comfort System 2007 Ltd שם: מערכות נוחות (2007) בע"מ

Address: רח' השקמה 40, א.ת., כפר סבא, ישראל כתובת : רח' השקמה 40, א.ת., כפר סבא, ישראל

Identification No.: 513959205מספר זיהוי: 513959205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Yerushalmi, Adv.

Address: 40 Hashiqma St., Kefar Saba, 44500, Israel

שם: אייל ירושלמי, עו"ד

כתובת : רח' השקמה 40, ת.ד. 248, כפר סבא, 44500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Pillows, mattresses, sofas including furniture; 
included in class 20.

כריזת, מזרנים, ספות לרבות ריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.   
                            

י' סיון תשע"ב - 26031/05/2012



Trade Mark No. 237959 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHANGHAI SANDEN BEHR AUTOMOTIVE AIR 
CONDITIONING CO., LTD 

Address: 347 Ma Dang Rd, Shanghai, 200025, People's 
Republic of China

Identification No.: 72567

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד. 410, רעננה, 43103, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Automotive air conditioning system; automotive air 
warmer; cooling system and machine; radiator cover; 
automotive air conditioning filter; automotive air 
conditioning drier; automotive air conditioning fan for 
adjusting air; and automotive air conditioning 
condenser; all included in class 11.

מערכת מיזוג אוויר לרכב, מכונה ומערכת לחימום וקירור לרכב, 
מכסה לרדיאטור, מסנן למזגן לרכב, מייבש למזגן לרכב, 

מאוורר לויסות אוויר למזגן לרכב, ומעבה למזגן לרכב; הנכללים 
כולם בסוג 11.                                                                 
                                                                                    
                                                                                  

י' סיון תשע"ב - 26131/05/2012



Trade Mark No. 237968 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yogev Leader  שם: יוגב לידר

Address: Hasharon 34 st., Apt 14, Herzliya, 47894, Israel כתובת : רח' השרון 34, דירה 14, הרצליה, 47894, ישראל

Identification No.: 060963238מספר זיהוי: 060963238

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics products and soaps; all included in class 
3.

קוסמטיקה וסבונים ותכשירי אמבט; הנכללים כולם בסוג 3.       

י' סיון תשע"ב - 26231/05/2012



Trade Mark No. 237969 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alexander Paul Melzer  שם: אלכסנדר פול מלצר

Address: P.O.B. 270, Even Yehuda, 40500, Israel כתובת : ת.ד. 270, אבן יהודה, 40500, ישראל

Identification No.: 069708642מספר זיהוי: 069708642

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Building construction; construction; building 
construction supervision, repair, installation services; 
all included in class 37.

הקמת מבנים, בנייה ושיפוץ, פיקוח בנייה, תיקונים, שירותי 
התקנה; הנכללים כולם בסוג 37.                                         

                                                  

י' סיון תשע"ב - 26331/05/2012



PADOR

פדאור
Trade Mark No. 237970 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Israel Bar - Publishing House שם: ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

Address: Menachem Begin 82 st, Tel Aviv, 67138, Israel כתובת : רחום מנחם בגין 82, תל אביב, 67138, ישראל

Identification No.: 512249707מספר זיהוי: 512249707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacoby, Azaria & Co., Law Offices 

Address: Yigal Alon 159 st, Tel Aviv, 67433, Israel

שם: יעקובי, עזריה ושות', עורכי דין 

כתובת : רח' יגאל אלון 159, תל אביב, 67433, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Computerized legal databases, including legal 
information such as; legislation, case laws, 
pleadings, summaries, indexing and finding and 
retrieving tools; all included in class 45.

מאגרי מידע משפטים ממוחשבים, הכוללים מידע משפטי כגון, 
חקיקה, כתבי דין, תקצירים, מפתוח וכלי איתור ואחזור; 

הנכללים כולם בסוג 45.                                                     
                                                            

י' סיון תשע"ב - 26431/05/2012



Trade Mark No. 237971 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Israel Bar - Publishing House שם: ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

Address: רחום מנחם בגין 82, תל אביב, 67138, ישראל כתובת : רחום מנחם בגין 82, תל אביב, 67138, ישראל

Identification No.: 512249707מספר זיהוי: 512249707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacoby, Azaria & Co., Law Offices 

Address: Yigal Alon 159 st, Tel Aviv, 67433, Israel

שם: יעקובי, עזריה ושות', עורכי דין 

כתובת : רח' יגאל אלון 159, תל אביב, 67433, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed materials; study materials; training and 
teaching materials; study kits, traning and teaching 
kits; worlbooks and textbooks; law and case law 
books; all included in class 16.

דברי דפוס; חומרי לימוד; חומרי הדרכה והוראה; ערכות לימוד; 
ערכות הדרכה והוראה; חוברות וספרי לימוד; ספרי חקיקה 

ופסיקה הנכללים כולם בסוג 16.                                         
                                                    

Class: 41 סוג: 41

Publishing; educationsl services; training and 
learning services; professional training; traning and 
preparation for professional exams; all included in 
class 41.

הוצאה לאור; שירותי חינוך; שירותי הדרכה ולימוד; השתלמויות 
מקצועיות; אימון והכנה לבחינות מקצועיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41

          

י' סיון תשע"ב - 26531/05/2012



ATMOBOT

Trade Mark No. 237976 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TEK Electrical (Suzhou) Co., Ltd.

Address: 108# ShiHu West Road,, Wuzhong District, 
Suzhou, People's Republic of China

Identification No.: 801633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Germicidal lamps for purifying air; Filters for air 
conditioning; Air Driers; Installations for Air 
conditioning installations Conditioning air; Air filtering 
installations; Fans; air humid equipment; Cooking 
apparatus and installations; Electric Heating 
apparatus; Electric Radiators; all included in class 11.

מנורות קוטלות חיידקים לטיהור אוויר; מסננים למיזוג אוויר; 
מייבשי אוויר; התקנים למיזוג אוויר התקנים ממזגי אוויר; 
התקנים מסנני אוויר; מאווררים; ציוד לחות אוויר; מכשירים 
והתקנים לבישול; מכשירים חשמליים לחימום; רדיאטורים 

חשמליים; הנכללים כולם בסוג 11.                                       
                                                                                    

        

י' סיון תשע"ב - 26631/05/2012



Trade Mark No. 237982 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toilet soaps, perfumery, cosmetics, essential oils, 
hair lotions, preparations for the cleaning, care and 
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants 
and antiperspirants for personal use; all included in 
class 3.

סבוני טואלט, פרפומריה, מוצרי קוסמטיקה, תמציות שמנים, 
תחליבים לשיער, תכשירים לניקוי, טיפוח, וייפוי העור, הקרקפת 
והשיער, דאודורנטים ומפיגי זיעה לשימוש אישי; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                           

                      

י' סיון תשע"ב - 26731/05/2012



Trade Mark No. 237987 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075337 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Aerials; anti-interference devices (electricity); 
intercommunication apparatus; navigational 
instruments; radiotelephony sets; telephone 
apparatus; walkie-talkies; integrated circuit cards 
(smart cards); electronic notice boards; galvanic 
cells.

Class: 38 סוג: 38

Radio broadcasting; message sending; telephone 
services; communications by telephone; telex 
services; cellular telephone communication; 
information about telecommunication; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; teleconferencing services; 
providing user access to a global computer network 
(service providers).

Class: 42 סוג: 42

Technical research; technical project studies; 
technical project studies; engineering; physics 
(research); mechanical research; material testing; 
industrial design; updating of computer software; 
consultancy in the field of computer hardware.

י' סיון תשע"ב - 26831/05/2012



 Owners

Name: Datang Telecom International Technology Co., 
Ltd.

Address: The North of No. 9 Floor,,No. 28 Building, first 
Z, Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 72572

(China Corporation)

י' סיון תשע"ב - 26931/05/2012



Trade Mark No. 237990 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075410 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the STEAKHOUSE. separately, but 
in the combination of the mark.

 Owners

Name: THE ONE GROUP LLC

Address: 1 LITTLE WEST 12TH STREET, NEW YORK 
NY 10014, U.S.A.

Identification No.: 72467

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant and bar services.

י' סיון תשע"ב - 27031/05/2012



Trade Mark No. 237999 מספר סימן

Application Date 02/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075521 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י' סיון תשע"ב - 27131/05/2012



Class: 35 סוג: 35

Accounting, administrative processing of purchase 
orders, advertising, advertising agencies, advertising 
by mail order, advisory services for business 
management, arranging newspaper subscriptions for 
others, arranging subscriptions to telecommunication 
services for others, auctioneering, auditing, bill-
posting, book-keeping, business appraisals, business 
information, business inquiries, business 
investigations, business management and 
organization consultancy, business management 
assistance, business management consultancy, 
business management of hotels, business 
management of performing artists, business 
organization consultancy, business research, 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, commercial information 
agencies, commercial information and advice for 
consumers (consumer advice shop), commercial or 
industrial management assistance, compilation of 
information into computer databases, compilation of 
statistics, compilation of information into computer 
databases, computerized file management, cost price 
analysis, data search in computer files for others, 
demonstration of goods, direct mail advertising, 
dissemination of advertising matter, distribution of 
samples, document reproduction, drawing up of 
statements of accounts, economic forecasting, 
efficiency experts, employment agencies, evaluation 
of standing timber, evaluation of wool, grading of 
wool, import-export agencies, invoicing, layout 
services for advertising purposes, marketing 
research, marketing studies, modelling for advertising 
or sales promotion, news clipping services, office 
machines and equipment rental, on-line advertising 
on a computer network, opinion polling, organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes, outdoor advertising, 
outsourcing services (business assistance), payroll 
preparation, personnel management consultancy, 
personnel recruitment, photocopying, presentation of 
goods on communication media, for retail purposes, 
price comparison services, procurement services for 
others (purchasing goods and services for other 
businesses), professional business consultancy, 
psychological testing for the selection of personnel, 
public relations, publication of publicity texts, 
publicity, publicity agencies, publicity columns 
preparation, publicity material rental, radio 
advertising, radio commercials, relocation services 
for businesses, rental of advertising space, rental of 
advertising time on communication media, rental of 
photocopying machines, rental of vending machines, 
sales promotion for others, secretarial services, shop 
window dressing, shorthand, sponsorship search, 
systemization of information into computer 
databases, tax preparation, telephone answering for 
unavailable subscribers, television advertising, 
television commercials, transcription, typing, updating 
of advertising material, valuation of standing timber, 
word processing, writing of publicity texts.

י' סיון תשע"ב - 27231/05/2012



Class: 36 סוג: 36

Accident insurance underwriting, accommodation 
bureaux (apartments), actuarial services, antique 
appraisal, apartment house management, art 
appraisal, bail-bonding, banking, brokerage, business 
liquidation services, financial, capital investments, 
charitable fund raising, check (cheque) verification, 
clearing, financial, clearing-houses, financial, credit 
bureaux, credit card services, customs brokerage, 
debit card services, debt collection agencies, 
deposits of valuables, electronic funds transfer, 
exchanging money, factoring, fiduciary, financial 
analysis, financial consultancy, financial evaluation 
(insurance, banking, real estate), financial 
information, financial management, financial 
sponsorship, financing services, fire insurance 
underwriting, fiscal assessments, fiscal valuations, 
fund investments, guarantees, health insurance 
underwriting, hire-purchase financing, home banking, 
housing agents, instalment loans, insurance 
brokerage, insurance consultancy, insurance 
information, insurance underwriting, issuance of 
credit cards, issue of tokens of value, issuing of 
travellers' checks (cheques), jewellery appraisal, 
jewelry appraisal, lease-purchase financing, leasing 
of farms, leasing of real estate, lending against 
security, life insurance underwriting, loans 
(financing), marine insurance underwriting, mortgage 
banking, mutual funds, numismatic appraisal, 
organization of collections, pawnbrokerage, real 
estate agencies, real estate appraisal, real estate 
brokers, real estate management, rent collection, 
rental of offices (real estate), renting of apartments, 
renting of flats, repair costs evaluation (financial 
appraisal), retirement payment services, safe deposit 
services, savings banks, securities brokerage, stamp 
appraisal, stock exchange quotations, stocks and 
bonds brokerage, surety services, trusteeship.

י' סיון תשע"ב - 27331/05/2012



Class: 38 סוג: 38

Cable television broadcasting, cellular telephone 
communication, communications by computer 
terminals, communications by fiber (fibre) optic 
networks, communications by telegrams, 
communications by telephone, computer aided 
transmission of messages and images, electronic 
bulletin board services (telecommunications 
services), electronic mail, facsimile transmission, 
information about telecommunication, message 
sending, news agencies, paging services (radio, 
telephone or other means of electronic 
communication), providing access to databases, 
providing Internet chatrooms, providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services, providing telecommunications connections 
to a global computer network, providing user access 
to a global computer network (service providers), 
radio broadcasting, rental of access time to global 
computer networks, rental of facsimile apparatus, 
rental of message sending apparatus, rental of 
modems, rental of telecommunication equipment, 
rental of telephones, satellite transmission, sending 
of telegrams, telecommunications routing and 
junction services, teleconferencing services, 
telegraph services, telephone services, television 
broadcasting, telex services, transmission of 
telegrams, voice mail services, wire service.

Class: 42 סוג: 42

Analysis for oil-field exploitation, architectural 
consultation, architecture, authenticating works of art, 
bacteriological research, biological research, 
calibration (measuring), chemical analysis, chemical 
research, chemistry services, cloud seeding, 
computer programming, computer rental, computer 
software consultancy, computer software design, 
computer system design, computer systems analysis, 
computer virus protection services, construction 
drafting, consultancy in the field of computer 
hardware, consultancy in the field of energy-saving, 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media, cosmetic research, creating and 
maintaining web sites for others, data conversion of 
computer programs and data (not physical 
conversion), design of interior decor, dress designing, 
duplication of computer programs, engineering, 
geological prospecting, geological research, 
geological surveys, graphic arts designing, hosting 
computer sites (web sites), industrial design, 
installation of computer software,land surveying, 
maintenance of computer software, material testing, 
mechanical research, meteorological information, oil 
prospecting, oil-field surveys, oil-well testing, 
packaging design, physics (research), providing 
search engines for the Internet, quality control, 
recovery of computer data, rental of computer 
software, rental of web servers, research in the field 
of environmental protection, updating of computer 
software, styling (industrial design), surveying, 
technical project studies, technical research, textile 
testing, underwater exploration, urban planning, 
vehicle roadworthiness testing, weather forecasting.

י' סיון תשע"ב - 27431/05/2012



 Owners

Name: Semilietov Oleksii Dmytrovych

Address: vul. 49 Gvardijks'koji Divizii,,bud. 2, korp. 1, k, 
Kherson 73039, Ukraine

Identification No.: 72580

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180, 
ישראל

Class: 45 סוג: 45

Adoption agency services, arbitration services, baby 
sitting, baggage inspection for security purposes, 
chaperoning, clothing rental, copyright management, 
crematorium services, dating services, detective 
agencies, escorting in society (chaperoning), evening 
dress rental, fire-fighting, funerals, guards, horoscope 
casting, house sitting, inspection of factories for 
safety purposes, intellectual property consultancy, 
intellectual property watching services, legal 
research, licencing of intellectual property, licensing 
of computer software (legal services), litigation 
services, lost property return, marriage agencies, 
mediation, missing person investigations, monitoring 
of burglar and security alarms, night guards, opening 
of security locks, organization of religious meetings, 
personal background investigations, personal body 
guarding, pet sitting, registration of domain names 
(legal services), rental of fire alarms, rental of fire 
extinguishers, security consultancy, undertaking.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Ukraine, 21/09/2010, No. M201014583 M201014583 אוקראינה, 21/09/2010, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י' סיון תשע"ב - 27531/05/2012



Trade Mark No. 238002 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075560 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the RISO. separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: RISERIA CREMONESI E. E C. S.N.C.

Address: Via Madonna, 380, I-37051 BOVOLONE (VR), 
Italy

Identification No.: 72582

(Italy Unlimited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Artificial rice, wholemeal rice, natural rice, puffed rice, 
rusk of rice, rice crackers, rice dumplings, flour of 
rice, spagheti of rice, rice puddings, rice salad.

י' סיון תשע"ב - 27631/05/2012



Trade Mark No. 238003 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075598 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wenling Huanyu Bearing Co., Ltd.

Address: Daxi industrial area,,Wenling City, Zhejiang 
Province, People's Republic of China

Identification No.: 72583

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Self-oiling bearings; ball-bearings; bearings (parts of 
machines); bearings for transmission shafts; roller 
bearings; ball rings for bearings; ball rings for 
bearings; ball rings for bearings; anti-friction bearings 
for machines; vehicle bearings.

י' סיון תשע"ב - 27731/05/2012



Trade Mark No. 238009 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075716 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Rental of advertising space; dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic 
communications network; providing an on-line 
searchable ordering guide for locating, organizing 
and presenting goods and services of others; 
searching and retrieving information, sites and 
resources located on computer networks for others; 
provision of an online marketplace, for automated 
and computerized trading services or online trading 
services; providing an on-line commercial information 
directory; providing an on-line advertising guide 
featuring the goods and services of others; 
processing of bills; computerised searching and 
ordering services featuring general merchandise and 
general consumer goods; sales promotion for others; 
advisory, consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services.

Class: 36 סוג: 36

Bureau de change services; money transfer services; 
electronic money transfer services; online money 
transfer services; payment services; electronic 
payment services; online payment services; payment 
and receipt of money as agents; issue of tokens of 
value; banking services including home banking, 
online banking and telephone banking; clearing 
services; clearing-house services; credit and debit 
card services; issuing electronic money, credit cards 
and lines of credit; escrow services; online escrow 
services; auction payment services; online auction 
payment services; financial services, including, 
electronic credit and debit transaction processing, 
processing payments to third parties; providing 
financial fraud protection and prevention and dispute 
resolutions services; enabling the transfer of funds to 
facilitate the purchase of products and services 
offered by others, all via electronic communication 
networks; clearing and reconciling financial 
transactions via electronic communication networks; 
processing of payments; foreign exchange; payment 
services including electronic receipt, batching, 
processing and transmission of payment data; 
payment services for use on a global computer 
network; automated and computerized and online 
brokerage services; advisory, consultancy and 
information services relating to all of the aforesaid 
services.

י' סיון תשע"ב - 27831/05/2012



 Owners

Name: Moneybookers Ltd.

Address: Welken House, 10-11 Charterhouse Square, 
London EC1 M6EH, United Kingdom

Identification No.: 72587

(ENGLAND AND WALES LIMITED COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Electronic mail; message sending; transmission and 
receipt of facsimiles; transmission and receipt of 
SMS messages; transmission of messages and 
images; paging services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 29/09/2010, No. 
009411133

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/09/2010, מספר 
009411133

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

י' סיון תשע"ב - 27931/05/2012



Trade Mark No. 238011 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing business and commercial information in the 
field of marketing and advertising over computer 
networks and global communication networks; 
business services, namely, dissemination of 
advertising for others via computer networks and 
global communication networks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Jamaica, 05/10/2010, No. 056629 ג'מאייקה, 05/10/2010, מספר 056629

Class: 35 סוג: 35

י' סיון תשע"ב - 28031/05/2012



Trade Mark No. 238012 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075736 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN SHENLING CAR CO., LTD.

Address: No. 26 Workshop,,Furong San Road,,Furong 
Industria, Shenzhen City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 72589

(The People's Republic of China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Locomotives; automobiles; motorcycles; bicycles; 
handcars; funiculars; sleighs (vehicles); tires for 
vehicle wheels; aeroplanes; boats.

י' סיון תשע"ב - 28131/05/2012



Trade Mark No. 238014 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075751 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kwiat, Inc.

Address: 579 Fifth Avenue, New York NY 10017, U.S.A.

Identification No.: 72591

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Diamonds and jewelry containing diamonds.

י' סיון תשע"ב - 28231/05/2012



Trade Mark No. 238017 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075799 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RED HAT, INC.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training for others in the use of, 
maintenance of, updating of, configuration of, 
installation of, assistance with, and programming of 
computer software; testing, analyzing and evaluating 
aptitudes and skills of others for the purpose of 
educational assessment; providing educational 
services and courses over a global computer 
network, namely, online training aervices in relation 
with computer software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 31/01/2011, No. 11 3 802 062 צרפת, 31/01/2011, מספר 062 802 3 11

Class: 41 סוג: 41

י' סיון תשע"ב - 28331/05/2012



Trade Mark No. 238019 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075800 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RED HAT, INC.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training for others in the use of, 
maintenance of, updating of, configuration of, 
installation of, assistance with, and programming of 
computer software; testing, analyzing and evaluating 
aptitudes and skills of others for the purpose of 
educational assessment; providing educational 
services and courses over a global computer 
network, namely, online training aervices in relation 
with computer software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 31/01/2011, No. 11 3 802 066 צרפת, 31/01/2011, מספר 066 802 3 11

Class: 41 סוג: 41

י' סיון תשע"ב - 28431/05/2012



Trade Mark No. 238021 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075811 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RED HAT, INC.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72348

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; teaching; training others in the 
use, maintenance, updating, configuration, 
installation, assistance, and programming of 
software; testing, analysing and evaluating the skills 
and aptitudes of others for certification purposes; 
providing educational services and courses over a 
global computer network.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 31/01/2011, No. 11 3 802 053 צרפת, 31/01/2011, מספר 053 802 3 11

Class: 41 סוג: 41

י' סיון תשע"ב - 28531/05/2012



Trade Mark No. 238023 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075882 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SICHUAN TYRE & RUBBER CO., LTD.

Address: Yangma Town,,Jianyang City, Sichuan, 
People's Republic of China

Identification No.: 72595

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires (tyres); 
automobile tires (tyres); tyres for bicycles, cycles; 
casings for pneumatic tires (tyres); pneumatic tires 
(tyres); inner tubes for pneumatic tires (tyres); bicycle 
tires (tyres); airplane tyres; repair outfits for inner 
tubes.

י' סיון תשע"ב - 28631/05/2012



Trade Mark No. 238024 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075900 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CST-Computer Simulation Technology AG

Address: Bad Nauheimer Str. 19, 64289 Darmstadt, 
Germany

Identification No.: 72596

(Germany Public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 18/02/2011, No. 30 2011 009 527.2/09 גרמניה, 18/02/2011, מספר 527.2/09 009 2011 30

Class: 9 סוג: 9

י' סיון תשע"ב - 28731/05/2012



Trade Mark No. 238030 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0671460 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72115

(Denmark corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Hydrogel for wound care.

י' סיון תשע"ב - 28831/05/2012



Trade Mark No. 238031 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0692554 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72035

(Denmark Danish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medical and surgical dressings for wound care.

י' סיון תשע"ב - 28931/05/2012



Trade Mark No. 238036 מספר סימן

Application Date 22/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066337 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing and scouring preparations; non-
medicated toiletries, perfumed articles in this class; 
laundry preparations; bleach; essential oils; baskets 
filled with cosmetics.

Class: 6 סוג: 6

Goods for household purposes made of metal; foil 
and articles made from foil; steps of metal; domestic 
storage racks of metal; compost bins; padlocks.

Class: 8 סוג: 8

Cutlery; scissors; knives; apparatus in this class for 
preparing food, namely, peelers and slicers; mincers; 
all being hand-operated.

Class: 11 סוג: 11

Cooking apparatus; household electrical goods for 
preparing food, heating and steaming; air purifiers, 
bathroom accessories in this class.

Class: 14 סוג: 14

Key rings.

Class: 16 סוג: 16

Paper goods for household purposes; paper goods 
for hygiene and sanitary purposes; bags and wrap for 
microwave cooking: cling film; stationery; stickers; 
adhesive tape, stickers and dispensers; notebooks; 
tablecloths and napkins; plastic wrapping; printed 
matter; calendars; document wallets of card and/or 
plastic; albums; plastic storage bags; wrapping 
materials; gift bags of paper; articles made from 
paper and card for use in home crafts; plastic bags; 
marker pens; ice cube bags; food preserving bags; 
drawer liners of paper; bin bags; fabric glue; storage 
apparatus; craft sets.

י' סיון תשע"ב - 29031/05/2012



Class: 20 סוג: 20

Articles made from plastics, wood, cane, cork, reed, 
wicker; mirrors; shelves; book stands; storage racks; 
steps; step stools; shelving; inflatable mattresses; 
door stops of materials proper to this class; trolleys 
(furniture); clothes hangers; clothes rails; coat hooks; 
domestic storage apparatus; bathroom accessories 
including bathroom and shaving mirrors, soap dishes, 
toothbrush holders, toilet roll holders, toilet brush 
holders, towel rails, towel rings, bathroom cabinets, 
shower curtains, storage containers, storage 
canisters, waste bins; plastic tubs for use in recycling 
purposes; foldaway tables; compost bins of plastic 
and/or wood; hampers; chairs; bottle caps not of 
metal; storage racks; wine racks; waste paper bins of 
wood or plastic.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils; cookware, apparatus 
(non-electrical) for preparing food; glassware, 
porcelain and earthenware; articles and apparatus for 
cleaning purposes; containers; cutting boards; 
dustbins; trays; plastic bins; vegetable racks; latex 
gloves; household storage containers and storage 
jars; drying racks; baskets for domestic use; clothes 
airers; oven gloves; soda siphons; cutlery trays; 
gardening gloves; ironing board covers; household 
baskets; coolers for wine; non-electric apparatus 
used in the preparation of food; non-electric 
apparatus for preparing beverages, for household 
purposes; dishes, pans, flasks and utensils for 
microwave ovens; non-electric kitchen utensils; 
containers lids; mills and grinders; food and drinks 
flasks; ice packs; candle holders; isothermic bags; 
lazy susans; cruet sets, namely, small container for 
holding condiments such as salt, pepper or mustard 
on a stand; pill boxes for person use; apparatus for 
the storage of rings; cake stands; plastic storage 
containers for household use; apparatus in this class 
for preparing food, namely, graters; non-electric 
mixers, blenders, cooking utensils and processors; 
ice trays.

Class: 22 סוג: 22

Clothes lines; canvas bags and bags of synthetic 
textile materials for clothes and linen storage; bags 
for use of storing goods inside vehicles.

Class: 24 סוג: 24

Towels; textile goods for use in home crafts; place 
mats of textile and coasters (table linen).

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with the sale of homeware; 
retail services connected with the sale of 
kitchenware, household and garden goods, cleaning 
products, packaging materials and home craft 
materials.

י' סיון תשע"ב - 29131/05/2012



 Owners

Name: LAKELAND LIMITED

Address: Alxandra Buildings,,Windermere, Cumbria LA23 
1BQ, United Kingdom

Identification No.: 72514

(England and Wales Limited Company)

י' סיון תשע"ב - 29231/05/2012



Škoda Rapid

Trade Mark No. 238047 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SKODA AUTO a.s.

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav, 293 
60, Czech Republic

Identification No.: 18898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts;; all included in class 12. מכוניות וחלקיהם; הכל כלול בסוג 12.                                   
        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Czech Republic, 07/02/2011, No. 483014 הרפובליקה הצ'כית, 07/02/2011, מספר 483014

Class: 12 סוג: 12

י' סיון תשע"ב - 29331/05/2012



ADIRONDACK

Trade Mark No. 238050 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 800912

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; all included in class 25. הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 01/12/2010, No. 63112/2010 שוויץ, 01/12/2010, מספר 63112/2010

Class: 25 סוג: 25

י' סיון תשע"ב - 29431/05/2012



PRO NATIVE

Trade Mark No. 238070 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: k-9 Solutions Ltd. שם: קיי-9 סולושנס בע"מ

Address: Hakalanit 10, Mazor, 73160, Israel כתובת : הכלנית 10, מזור, 73160, ישראל

Identification No.: 513712299מספר זיהוי: 513712299

קיי-9 סולושנס בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: no. 100 Hashmonaim Tpwer 4th floor, P.O.B. 
20464, Tel Aviv, 61203, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20464, תל אביב, 61203, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Food for animals, all included in class 31. מזון לבעלי חיים, הנכללים כולם בסוג 31.           

י' סיון תשע"ב - 29531/05/2012



Trade Mark No. 238071 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: R.J. London Chemicals Industries Co., Ltd.

Address: 42/4 Mu 14 Suwintawong Road, Tambol 
Saladang, Amphur Bangnampriew,, Chachoengsao 
Province, Thailand

Identification No.: 802018

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

spray paint; all included in class 2. ספריי צבע; הנכללים כולם בסוג 2.             

י' סיון תשע"ב - 29631/05/2012



PERCLOT

Trade Mark No. 238080 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CryoLife, Inc.

Address: 1655 Roberts Boulevard, NW, Kennesaw, 
Georgia 30144, U.S.A.

Identification No.: 802017

Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Surgical dressings, namely, absorbable surgical 
hemostats for control of bleeding; all included in class 
5.

חבישות כירורגיות, דהיינו, עוצרי דימום כירורגיים ספיגים 
לשליטה בדימום; הנכללים כולם בסוג 5.                               
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Trade Mark No. 238087 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bags, satchels, carrying packs, pouches, packs, 
holsters, luggage and cases intended for products 
included in class 9, especially electronic, electric, 
photographic, filming, video, audio, communication, 
lighting and computer apparatus and instrument; 
bulletproof vests; vest intended for carrying  
electronic, electric, photographic, filming, video, 
audio, communication, lighting and computer 
apparatus and instrument; all included in class 9.

תיקים, ילקוטים, תיקי נשיאה, כיסונים, מארזים, נרתיקים, 
מזוודות ונרתיקים המיועדים למוצרים הכלולים בסוג 9, במיוחד 
התקני ומכשירי אלקטרוניקה, חשמל, צילום, הסרטה, וידאו, 

אודיו, תקשורת, תאורה ומחשב; אפודים חסיני כדורים; אפודים 
המיועדים לנשיאת התקני ומכשירי חשמל, אלקטרוניקה, צילום, 
הסרטה, וידאו, אודיו, תקשורת, תאורה ומחשב; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    

                                                          

Class: 18 סוג: 18

Imitation leather and goods made of leather not 
included in other classes, namely, trunks and 
travelling bags; all-purpose athletic bags, all-purpose 
sport bags, animal game bags, barrel bags, beach 
bags, book bags, carry-on bags, duffel bags, gym 
bags, hunters' game bags, hooping bags, mesh 
shopping bags, overnight bags, school bags, textile 
shopping bags, travel bags, travelling bags, leather 
bags for merchandise, packaging garment bags for 
travel, shoe bags for travel, tool bags sold empty; 
attaché cases, business card cases, calling card 
cases, credit card cases, document cases, key 
cases, overnight cases, cosmetic cases sold empty, 
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty; 
purses; backpacks; baby backpacks; packs; luggage, 
wallet; fobs; waist carrying packs; fanny packs; 
carrying packs; day packs; pouches; suitcases; 
handbags; belts; satchels; all included in class 18

עור מלאכותי ומוצרים העשויים מעור שאינם נכללים בסוגים 
אחרים, דהיינו, מזוודות ותיקי נסיעות; כל סוגי תיקים 

אתלטים,כל סוגי תיקי ספורט, תיקי בעלי חיים, תיקי גליל,חוף, 
תיקי ספר, תיקי נשיאה, תיקי הזווד, תיקי התעמלות, תיקי 

ציידים, תיקי קניות, תיקי קניות רשתיים, תיקי לילה, תיקי בית 
ספר, תיקי קניות מטקסטיל, תיקי נסיעה, תיקי טיולים, תיקי עור 
עבור סחורה, תיקי אריזת דבר לבוש עבור נסיעה, תיקי נעליים 
עבור נסיעה, תיקי כלי הנמכרים ריקים; נרתיקי נספחים, נרתיקי 

כרטיס עסקי, נרתיקי כרטיסי חיוג, נרתיקי כרטיסי אשראי, 
נרתיקי מסמך, נרתיקי מפתח, נרתיקי לילה,נרתיקי קוסמטיקה 
הנמכרים ריקים, נרתיקי טואלטיקה הנמכרים ריקים, נרתיקי 
פרכוס הנמכרים ריקים; חריטים; תרמילי גב; מנשאי גב 

לתינוקות; מארזים; מטען, ארנקים; כיסונים, תיקי נשיאת מותן, 
תיקי ישבן; תיקי נשיאה; תיקי יום; מזוודות; תיקי יד; חגורות; 

ילקוטים; הנכללים כולם בסוג 18.                                         
                                                                                    

                                                            

י' סיון תשע"ב - 29831/05/2012



Ownersבעלים

Name: Manfrotto Bags Ltd. שם: מנפרוטו - תיקים בע"מ

Address: P.O.B. 45078, Jerusalem, 91450, Israel כתובת : ת.ד. 45078, ירושלים, 91450, ישראל

Identification No.: 513684910מספר זיהוי: 513684910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

י' סיון תשע"ב - 29931/05/2012



Trade Mark No. 238088 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bags, satchels, carrying packs, pouches, packs, 
holsters, luggage and cases intended for products 
included in class 9, especially electronic, electric, 
photographic, filming, video, audio, communication, 
lighting and computer apparatus and instrument; 
bulletproof vests; vest intended for carrying 
electronic, electric, photographic, filming, video, 
audio, communication, lighting and computer 
apparatus and instrument; all included in class 9.

תיקים, ילקוטים, תיקי נשיאה, כיסונים, מארזים, נרתיקים, 
מזוודות ונרתיקים המיועדים למוצרים הכלולים בסוג 9, במיוחד 
התקני ומכשירי אלקטרוניקה, חשמל, צילום, הסרטה, וידאו, 

אודיו, תקשורת, תאורה ומחשב; אפודים חסיני כדורים; אפודים 
המיועדים לנשיאת התקני ומכשירי חשמל, אלקטרוניקה, צילום, 
הסרטה, וידאו, אודיו, תקשורת, תאורה ומחשב; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    

                                                        

Class: 18 סוג: 18

Imitation leather and goods made of leather not 
included in other classes, namely, trunks and 
travelling bags; all-purpose athletic bags, all-purpose 
sport bags, animal game bags, barrel bags, beach 
bags, book bags, carry-on bags, duffel bags, gym 
bags, hunters' game bags, hooping bags, mesh 
shopping bags, overnight bags, school bags, textile 
shopping bags, travel bags, travelling bags, leather 
bags for merchandise, packaging garment bags for 
travel, shoe bags for travel, tool bags sold empty; 
attaché cases, business card cases, calling card 
cases, credit card cases, document cases, key 
cases, overnight cases, cosmetic cases sold empty, 
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty; 
purses; backpacks; baby backpacks; packs; luggage, 
wallet; fobs; waist carrying packs; fanny packs; 
carrying packs; day packs; pouches; suitcases; 
handbags; belts; satchels; all included in class 18.

עור מלאכותי ומוצרים העשויים מעור שאינם נכללים בסוגים 
אחרים, דהיינו, מזוודות ותיקי נסיעות; כל סוגי תיקים אתלטים, 
כל סוגי תיקי ספורט, תיקי בעלי חיים, תיקי גליל, חוף, תיקי 
ספר, תיקי נשיאה, תיקי הזווד, תיקי התעמלות, תיקי ציידים, 
תיקי קניות, תיקי קניות רשתיים, תיקי לילה, תיקי בית ספר, 

תיקי קניות מטקסטיל, תיקי נסיעה, תיקי טיולים, תיקי עור עבור 
סחורה, תיקי אריזת דבר לבוש עבור נסיעה, תיקי נעליים עבור 
נסיעה, תיקי כלי הנמכרים ריקים; נרתיקי נספחים, נרתיקי 
כרטיס עסקי, נרתיקי כרטיסי חיוג, נרתיקי כרטיסי אשראי, 

נרתיקי מסמך, נרתיקי מפתח, נרתיקי לילה, נרתיקי קוסמטיקה 
הנמכרים ריקים, נרתיקי טואלטיקה הנמכרים ריקים, נרתיקי 
פרכוס הנמכרים ריקים; חריטים; תרמילי גב; מנשאי גב 

לתינוקות; מארזים; מטען, ארנקים; כיסונים, תיקי נשיאת מותן, 
תיקי ישבן; תיקי נשיאה; תיקי יום; מזוודות; תיקי יד; חגורות; 

ילקוטים; הנכללים כולם בסוג 18.                                         
                                                                                    

                                                        

י' סיון תשע"ב - 30031/05/2012



Ownersבעלים

Name: Manfrotto Bags Ltd. שם: מנפרוטו - תיקים בע"מ

Address: P.O.B. 45078, ירושלים, 91450, ישראל כתובת : ת.ד. 45078, ירושלים, 91450, ישראל

Identification No.: 513684910מספר זיהוי: 513684910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

י' סיון תשע"ב - 30131/05/2012



Alon Kaplan Law Firm

אלון קפלן, משרד עורכי דין
Trade Mark No. 238089 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alon Kaplan  שם: אלון קפלן

Address: King David st 1, Tel Aviv, 64953, Israel כתובת : שד' דוד המלך 1, תל אביב, 64953, ישראל

Identification No.: 4577565מספר זיהוי: 4577565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services, legal advice and counseling services; 
all included in class 45.

שירותים משפטיים, ייעוץ משפטי; הנכללים כולם בסוג 45         
                                                  

י' סיון תשע"ב - 30231/05/2012



Trade Mark No. 238091 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: P4P PRODUCTS FOR PEOPLE LTD שם: פי פור פי מוצרים לאנשים בע"מ

Address: Kibbutz Amir, 12140, Israel כתובת : עמיר, 12140, ישראל

Identification No.: 513457218מספר זיהוי: 513457218

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Advs.

Address: 31 Hillel Street P.o.b. 69, Jerusalem, 91000, 
Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הלל 31, ת.ד. 69, ירושלים, 91000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries, cosmetics, soaps, oils for cosmetic 
purposes, hair spray and hair care lotions; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning, tissues 
impregnated with cosmetic creams, cosmetic kits, 
perfumery, perfumes, shampoos and sunscreen 
preparations; all included in class 3.

מוצרי טואלט, קוסמטיקה, סבונים, שמנים לשימוש קוסמטי, 
תרסיסים ותחליבים לטיפוח השיער; בדים ספוגים בחומרי ניקוי, 
טישו ספוג בתחליבים קוסמטיים, קרמים קוסמטיים, ערכות 
קוסמטיות, תמרוקים, בשמים, שמפו וקרמים להגנה מפני 

השמש; הנכללים כולם בסוג 3.                                           
                                                  

Class: 5 סוג: 5

Absorbent wadding, sanitary panties, absorbent 
pants for incovtinent, sanitary pants, napkins for 
incontinent, absorbent cotton; sanitary knickers, 
menstruation pads, sanitary pads, menstruation 
knickers, sanitary napkins, tissues impregnated with 
pharmautical lotions; wadding for medical purposes 
and sanitary towels; all included in class 5.

מילויים סופגים, תחתונים סופגים, מכנסיים סופגים לחוסר 
שליטה, מכנסיים סניטריים, חיתולים לחוסר שליטה, כותנה 
סופגת; תחתונים סניטריים, פדים למחזור חודשי, פדים 

סניטריים, תחתונים למחזור חודשי, חיתולים סניטריים, טישו 
ספוג בתחליבים רוקחיים; מילויים למטרות רפואיות ומגבות 

סניטריות; הנכללים כולם בסוג 5.                                         
                                                                

Class: 16 סוג: 16

Disposable babies' napkin-pants (diaper-pants) of 
paper; disposable babies' napkins of paper; toilet 
paper, hygienic paper, paper towels, paper face 
towels and paper tissues for removing make-up; all 
included in class 16.

מכנסי חיתול חד פעמיים לתינוקות העשויים נייר; חיתולי נייר 
חד פעמיים לתינוקות; נייר טואלט, נייר היגייני, מגבות נייר, 
מגבוני נייר לפנים וטישו להסרת איפור; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .16

                  

י' סיון תשע"ב - 30331/05/2012



NOAM

Trade Mark No. 238093 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: P4P PRODUCTS FOR PEOPLE LTD שם: פי פור פי מוצרים לאנשים בע"מ

Address: עמיר, 12140, ישראל כתובת : עמיר, 12140, ישראל

Identification No.: 513457218מספר זיהוי: 513457218

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Advs.

Address: 31 Hillel Street P.o.b. 69, Jerusalem, 91000, 
Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הלל 31, ת.ד. 69, ירושלים, 91000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries, cosmetics, soaps, oils for cosmetic 
purposes, hair spray and hair care lotions; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning, tissues 
impregnated with cosmetic creams, cosmetic kits, 
perfumery, perfumes, shampoos and sunscreen 
preparations; all included in class 3.

מוצרי טואלט, קוסמטיקה, סבונים, שמנים לשימוש קוסמטי, 
תרסיסים ותחליבים לטיפוח השיער; בדים ספוגים בחומרי ניקוי, 
טישו ספוג בתחליבים קוסמטיים, קרמים קוסמטיים, ערכות 
קוסמטיות, תמרוקים, בשמים, שמפו וקרמים להגנה מפני 

השמש; הנכללים כולם בסוג 3.                                           
                                                  

Class: 5 סוג: 5

Absorbent wadding, sanitary panties, absorbent 
pants for incovtinent, sanitary pants, napkins for 
incontinent, absorbent cotton; sanitary knickers, 
menstruation pads, sanitary pads, menstruation 
knickers, sanitary napkins, tissues impregnated with 
pharmautical lotions; wadding for medical purposes 
and sanitary towels; all included in class 5.

מילויים סופגים, תחתונים סופגים, מכנסיים סופגים לחוסר 
שליטה, מכנסיים סניטריים, חיתולים לחוסר שליטה, כותנה 
סופגת; תחתונים סניטריים, פדים למחזור חודשי, פדים 

סניטריים, תחתונים למחזור חודשי, חיתולים סניטריים, טישו 
ספוג בתחליבים רוקחיים; מילויים למטרות רפואיות ומגבות 

סניטריות; הנכללים כולם בסוג 5.                                         
                                                                

Class: 16 סוג: 16

Disposable babies' napkin-pants (diaper-pants) of 
paper; disposable babies' napkins of paper; toilet 
paper, hygienic paper, paper towels, paper face 
towels and paper tissues for removing make-up; all 
included in class 16.

מכנסי חיתול חד פעמיים לתינוקות העשויים נייר; חיתולי נייר 
חד פעמיים לתינוקות; נייר טואלט, נייר היגייני, מגבות נייר, 
מגבוני נייר לפנים וטישו להסרת איפור; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .16

                  

י' סיון תשע"ב - 30431/05/2012



Trade Mark No. 238094 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: P4P PRODUCTS FOR PEOPLE LTD שם: פי פור פי מוצרים לאנשים בע"מ

Address: עמיר, 12140, ישראל כתובת : עמיר, 12140, ישראל

Identification No.: 513457218מספר זיהוי: 513457218

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Advs.

Address: 31 Hillel Street P.o.b. 69, Jerusalem, 91000, 
Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הלל 31, ת.ד. 69, ירושלים, 91000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries, cosmetics, soaps, oils for cosmetic 
purposes, hair spray and hair care lotions; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning, tissues 
impregnated with cosmetic creams, cosmetic kits, 
perfumery, perfumes, shampoos and sunscreen 
preparations; all included in class 3.

מוצרי טואלט, קוסמטיקה, סבונים, שמנים לשימוש קוסמטי, 
תרסיסים ותחליבים לטיפוח השיער; בדים ספוגים בחומרי ניקוי, 
טישו ספוג בתחליבים קוסמטיים, קרמים קוסמטיים, ערכות 
קוסמטיות, תמרוקים, בשמים, שמפו וקרמים להגנה מפני 

השמש; הנכללים כולם בסוג 3.                                           
                                                  

Class: 5 סוג: 5

Absorbent wadding, sanitary panties, absorbent 
pants for incovtinent, sanitary pants, napkins for 
incontinent, absorbent cotton; sanitary knickers, 
menstruation pads, sanitary pads, menstruation 
knickers, sanitary napkins, tissues impregnated with 
pharmautical lotions; wadding for medical purposes 
and sanitary towels; all included in class 5.

מילויים סופגים, תחתונים סופגים, מכנסיים סופגים לחוסר 
שליטה, מכנסיים סניטריים, חיתולים לחוסר שליטה, כותנה 
סופגת; תחתונים סניטריים, פדים למחזור חודשי, פדים 

סניטריים, תחתונים למחזור חודשי, חיתולים סניטריים, טישו 
ספוג בתחליבים רוקחיים; מילויים למטרות רפואיות ומגבות 

סניטריות; הנכללים כולם בסוג 5.                                         
                                                                

Class: 16 סוג: 16

Disposable babies' napkin-pants (diaper-pants) of 
paper; disposable babies' napkins of paper; toilet 
paper, hygienic paper, paper towels, paper face 
towels and paper tissues for removing make-up; all 
included in class 16.

מכנסי חיתול חד פעמיים לתינוקות העשויים נייר; חיתולי נייר 
חד פעמיים לתינוקות; נייר טואלט, נייר היגייני, מגבות נייר, 
מגבוני נייר לפנים וטישו להסרת איפור; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .16

                  

י' סיון תשע"ב - 30531/05/2012



Baby Sitter

Trade Mark No. 238095 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: P4P PRODUCTS FOR PEOPLE LTD שם: פי פור פי מוצרים לאנשים בע"מ

Address: עמיר, 12140, ישראל כתובת : עמיר, 12140, ישראל

Identification No.: 513457218מספר זיהוי: 513457218

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Advs.

Address: 31 Hillel Street P.o.b. 69, Jerusalem, 91000, 
Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הלל 31, ת.ד. 69, ירושלים, 91000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries, cosmetics, soaps, oils for cosmetic 
purposes, hair spray and hair care lotions; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning, tissues 
impregnated with cosmetic creams, cosmetic kits, 
perfumery, perfumes, shampoos and sunscreen 
preparations; all included in class 3.

מוצרי טואלט, קוסמטיקה, סבונים, שמנים לשימוש קוסמטי, 
תרסיסים ותחליבים לטיפוח השיער; בדים ספוגים בחומרי ניקוי, 
טישו ספוג בתחליבים קוסמטיים, קרמים קוסמטיים, ערכות 
קוסמטיות, תמרוקים, בשמים, שמפו וקרמים להגנה מפני 

השמש; הנכללים כולם בסוג 3.                                           
                                                  

Class: 5 סוג: 5

Absorbent wadding, sanitary panties, absorbent 
pants for incovtinent, sanitary pants, napkins for 
incontinent, absorbent cotton; sanitary knickers, 
menstruation pads, sanitary pads, menstruation 
knickers, sanitary napkins, tissues impregnated with 
pharmautical lotions; wadding for medical purposes 
and sanitary towels; all included in class 5.

מילויים סופגים, תחתונים סופגים, מכנסיים סופגים לחוסר 
שליטה, מכנסיים סניטריים, חיתולים לחוסר שליטה, כותנה 
סופגת; תחתונים סניטריים, פדים למחזור חודשי, פדים 

סניטריים, תחתונים למחזור חודשי, חיתולים סניטריים, טישו 
ספוג בתחליבים רוקחיים; מילויים למטרות רפואיות ומגבות 

סניטריות; הנכללים כולם בסוג 5.                                         
                                                                

Class: 16 סוג: 16

Disposable babies' napkin-pants (diaper-pants) of 
paper; disposable babies' napkins of paper; toilet 
paper, hygienic paper, paper towels, paper face 
towels and paper tissues for removing make-up; all 
included in class 16.

מכנסי חיתול חד פעמיים לתינוקות העשויים נייר; חיתולי נייר 
חד פעמיים לתינוקות; נייר טואלט, נייר היגייני, מגבות נייר, 
מגבוני נייר לפנים וטישו להסרת איפור; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .16

                  

י' סיון תשע"ב - 30631/05/2012



Trade Mark No. 238097 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michael Greenberg  שם: מיכאל גרינברג

Address: 32 Bloch st, Tel Aviv, 64161, Israel כתובת : רח' בלוך 32, תל אביב, 64161, ישראל

Identification No.: 309205573מספר זיהוי: 309205573

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Information, analysis, advertising and research portal 
about the forex (foreigh exchangem foregin currency) 
markets and the forex industry general; included in 
class 36.

פורטל מידע, ניתוח, פרסום ומחקר על שווקי המט"ח ותעשיית 
המט"ח בכלל; הנכללים כולם בסוג 36.                                 
                                                                                    

                                                

י' סיון תשע"ב - 30731/05/2012



Trade Mark No. 238099 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi Yadid  שם: אבי ידיד

Address: Leshem 18 st, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' לשם 18, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 012145322מספר זיהוי: 012145322

Name: Yafa Yadid  שם: יפה ידיד

Address: Leshem 18 st, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' לשם 18, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 022456040מספר זיהוי: 022456040

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Buisness managment, managment of stores for the 
sale of apparel anf footwear; all included in class 35.

ניהול עסקים, ניהול חנויות למכירה הלבשה והנעלה; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 

      

י' סיון תשע"ב - 30831/05/2012



Trade Mark No. 238100 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chongqing Yuan Innovation Technology Co., 
Ltd.

Address: Fenghuang, Shapingba District, Chongqing, 
People's Republic of China

Identification No.: 802019

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Locomotives; Vehicle shock absorbers; Automobile 
chassis; Vehicle wheels; Cycle cars; Electric 
vehicles; Motors for land vehicles; Automobiles; 
Motor cars; Motorcycles.

קטרים; סופגי זעזועים לרכב; שילדה לכלי רכב; גלגלי רכב; 
מכוניות מחזוריות; כלי רכב חשמליים; מנועים לרכבי יבשה; כלי 
רכב; מכוניות ממונעות; אופנועים.                                       

            

י' סיון תשע"ב - 30931/05/2012



NONEWS

Trade Mark No. 238107 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gil Slovik  שם: גיל סלוביק

Address: 11 Nahal Zohar st, Modiin, Israel כתובת : נחל זוהר 11, מודיעין, ישראל

Identification No.: 025469743מספר זיהוי: 025469743

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services by internet, cellular television, 
radio and press; production (including writing, editing 
and serving) of entertainment contents to internet, 
cellular, television, radio and press; production of 
entertainment shows, contests and exhibitions; 
production on on-line newsletters; production of 
entertainment games for internet and cellular; 
publication of information regarding entertainment; 
writing and editing of comic, satire, parody and 
humoristic contents; all included in class 41.

שירותי בידור באינטרנט, בסלולר, בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונות; 
הפקת (לרבות כתיבת, עריכת והגשת) תכני בידור לאינטרנט, 
לסלולר, לטלוויזיה, לרדיו ולעיתונות; הפקת מופעים, כנסים 

ותחרויות בידוריים; הפקת, עריכת ופרסום עיתונים אלקטרוניים 
מקוונים; יצירת והפקת משחקים בידוריים לסלולר ולאינטרנט; 
פרסום מידע הנוגע לתחום הבידור; כתיבת ועריכת תכנים 

קומיים, סאטיריים, פארודיים והומוריסטיים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    

                                                                        

י' סיון תשע"ב - 31031/05/2012



MOTIVO

Trade Mark No. 238110 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAESAR-STONE SDOT-YAM LTD. שם: אבן קיסר שדות ים בע"מ

Address: Kibbutz Sdot-Yam, 38805, Israel כתובת : קיבוץ שדות ים, 38805, ישראל

Identification No.: 511439507מספר זיהוי: 511439507

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Tiles of quartz, composite stone or ceramic, wall tiles, 
non-metal tiles; panels for floors of non-metal; non-
metallic wall cladding of rock materials; non-metallic 
flooring tiles and non-metal ceiling panels; non-
metallic covers for use with floors, namely, floor 
boards of non-metallic materials, ceramic, quartz or 
composite stone tiles for tile floors and coverings and 
parts thereof, namely, non metal expansion joints for 
floors and walls; non-metal profiles for floors and 
windows and non-metal floor skirting boards; slabs 
and tiles formed of composite stone for building 
panels, counter tops, vanity tops, floors, stairs, and 
walls

אריחי קוורץ, חלקי אבנים או קרמיקה, אריחי קירות, אריחים 
שאינם ממתכת; פנלים לרצפה שאינם ממתכת; חיפוי קירות  
מחומרי אבן שאינו ממתכת; מרצפות שאינן ממתכת ופנלים 
לתקרה שאינם ממתכת; כיסויים שאינם ממתכת לשימוש 

בריצפה, דהיינו, לוחות רצפה מחומרים לא מתכתיים, קרמיקה, 
קוורץ או אריחים מחלקי אבן  לאריחי רצפה ולכיסויים ולחלקים 
מהם, דהיינו, מפרקי הרחבה שאינם ממתכת לרצפה ולקירות; 
פרופילים שאינם ממתכת לרצפה ולחלונות ולוחות שאינם 

ממתכת; לוחות ואריחים העשויים מאבן מוכבת לבניית פנלים, 
דלפקים, משטחים עליונים של של יחידות טואלט, רצפות, 

מדרגות וקירות.                                                               
                                                                                    

                                                                    

Class: 20 סוג: 20

Worktops; furniture parts formed of composite stone, 
namely, work surfaces and surrounds for kitchens, 
bathrooms, vanity units and offices; furniture parts in 
the nature of counter tops, table tops, bar tops, tops 
and facing surfaces for furniture, reception desks and 
reception areas

שולחנות עבודה , חלקי ריהוט המורכבים מחלקי אבנים, דהיינו, 
משטחי עבודה  ומשטחי עבודה היקפיים למטבחים, חדרי 
אמבטיה, יחידות טואלט ומשרדים; חלקי ריהוט של משטחי 
דלפקים, משטחי שולחנות, משטחי ברים, משטחים עליונים 

ומצופים לריהוט, שולחנות קבלה ואיזורי קבלה.                     
                                                      

י' סיון תשע"ב - 31131/05/2012



ASCEND PERFORMANCE MATERIALS

Trade Mark No. 238112 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ascend Performance Materials LLC

Address: 600 Travis Street, Suite 300, Houston, Texas, 
77002, U.S.A.

Identification No.: 800880

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Synthetic fibers; nylon fibers and synthetic polymer 
fibers for textile use; all included in class 22.

סיבים סינתטיים ; סיבי ניילון וסיבי פולימר סינתטיים לשימוש 
בטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 22.                             

י' סיון תשע"ב - 31231/05/2012



Trade Mark No. 238113 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxottica U.S. Holdings Corp.

Address: 44 Harbor Park Drive, Port Washington, NY, 
11050, U.S.A.

Identification No.: 58240

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail optical store services; all included in class 35. שירותי חנות אופטיקה קמעונאיים; הנכללים כולם בסוג 35.     
    

י' סיון תשע"ב - 31331/05/2012



SUNGLASS HUT

Trade Mark No. 238114 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Luxottica U.S. Holdings Corp.

Address: 44 Harbor Park Drive, Port Washington, NY, 
11050, U.S.A.

Identification No.: 58240

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail optical store services; all included in class 35. שירותי חנות אופטיקה קמעונאיים; הנכללים כולם בסוג 35.     
    

י' סיון תשע"ב - 31431/05/2012



Trade Mark No. 238122 מספר סימן

Application Date 14/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076059 מספר סימן בינלאומי

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

 Owners

Name: Mejeriforeningen Danish Dairy Board

Address: Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J, Denmark

Identification No.: 72625

(Denmark An Association of Danish Dairies)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy products, including especially butter, butter with 
flavour additives, ghee, spreadable (mixed products 
with butter), cheese, milk and preserved milk, edible 
oils and fats.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Denmark, 17/01/2011, No. FA 2011 00001 FA 2011 00001 דנמרק, 17/01/2011, מספר

Class: 29 סוג: 29

י' סיון תשע"ב - 31531/05/2012



Trade Mark No. 238124 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076079 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tofutti Brands Inc.

Address: 50 Jackson Drive, Cranford NJ 07016, U.S.A.

Identification No.: 72627

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Frozen confections.

י' סיון תשע"ב - 31631/05/2012



Trade Mark No. 238125 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076080 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Skechers U.S.A., Inc. II

Address: 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, U.S.A.

Identification No.: 72628

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 26/04/2011, No. 85304588 ארה"ב, 26/04/2011, מספר 85304588

Class: 25 סוג: 25

י' סיון תשע"ב - 31731/05/2012



Trade Mark No. 238126 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076082 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EBONITE HOLDINGS, INC.

Address: P.O. BOX 746,1813 WEST SEVENTH 
STREET, HOPKINSVILLE, KY 42240, U.S.A.

Identification No.: 72629

(Kentucky, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Bowling pins.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 19/11/2010, No. 85180683 ארה"ב, 19/11/2010, מספר 85180683

Class: 28 סוג: 28

י' סיון תשע"ב - 31831/05/2012



Trade Mark No. 238127 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076083 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EBONITE HOLDINGS, INC.

Address: P.O. BOX 746,1813 WEST SEVENTH 
STREET, HOPKINSVILLE, KY 42240, U.S.A.

Identification No.: 72629

(Kentucky, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Bowling pins.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 05/11/2010, No. 85169892 ארה"ב, 05/11/2010, מספר 85169892

Class: 28 סוג: 28

י' סיון תשע"ב - 31931/05/2012



Trade Mark No. 238136 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076200 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCATEL-LUCENT USA INC.

Address: 600 MOUNTAIN AVENUE, MURRAY HILL NJ 
07974, U.S.A.

Identification No.: 72542

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Series of switches for use in data communication 
networks, particularly for switching packet and cell 
data traffic.

י' סיון תשע"ב - 32031/05/2012



Trade Mark No. 238137 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YANG WEIREN

Address: No. 47, Nanhua Road,,Nanxiamei 
Village,,Chendai To, 362200 Fujian Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 72634

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes; hosiery; neckties; jackets (clothing); 
shirts; trousers; tee-shirts; sports jerseys; business 
suits (clothing).

י' סיון תשע"ב - 32131/05/2012



Trade Mark No. 238139 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076218 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIAGNOSTICA STAGO

Address: 9, rue des Frères Chausson, F-92600 
ASNIERES, France

Identification No.: 72636

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatus used for automatic biological sampling in 
the field of medical analysis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 10/12/2010, No. 10/3789480 צרפת, 10/12/2010, מספר 10/3789480

Class: 10 סוג: 10

י' סיון תשע"ב - 32231/05/2012



Trade Mark No. 238146 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076410 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Masi Agricola S.p.A.

Address: Via Monteleone, 26 - Località Gargagnago, I-
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), Italy

Identification No.: 72641

(ITALY Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines.

י' סיון תשע"ב - 32331/05/2012



Trade Mark No. 238150 מספר סימן

Application Date 20/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076432 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green 
pantone 357C, green pantone 377C, brown pantone 
7505C, ivory pantone 614C. as shown in the  mark.

 Owners

Name: LIBERATE, S.L.U.

Address: Complejo Mirall Balear,,Camí de Son Fangos, 
100,,T, E-07007 Palma De Mallorca, Spain

Identification No.: 72643

(España Sociedad limitada unipersonal)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : המרפא 1, ת.ד. 45087, ירושלים, 91450, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services relating to travel and running 
hotel businesses; dissemination of materials for 
advertising and promotion (advertising) in relation to 
tourism; business management services, namely 
processing and booking of orders ad administrative 
management of databases in the fields of travel, 
accommodation and travel information; bringing 
together, for the benefit of others, of hotel services, 
allowing consumers to examine and buy these 
services in comfort: customer loyalty services and 
services involving client clubs for commerical, 
promotional and/or advertising purposes; running of 
programs for client loyalty and for incentives for 
commercial promotion and for the purposes of 
advertising.

Class: 39 סוג: 39

Services involving information on tourism and travel; 
advice and consultancy services relating to travel 
reservation services; travel agency services.

Class: 43 סוג: 43

Services involving reservation and hiring of 
accommodation for travelers; temporary 
accommodation.

י' סיון תשע"ב - 32431/05/2012



Trade Mark No. 238155 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076507 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHEN YUPING

Address: Room 102, No. 1 Xiliu Lane,,Shuiyinzhi 
Street,,Don, Guangzhou City, Guangdong, People's 
Republic of China

Identification No.: 72647

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Pelts; backpacks; trimmings of leather for furniture; 
imitation leather; briefcases; umbrellas; handbags; 
canes; clothing for pets; travelling sets (leatherware).

י' סיון תשע"ב - 32531/05/2012



Trade Mark No. 238164 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076681 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CellMax Technologies AB

Address: Kista Science Tower, SE-164 51 Kista, Sweden

Identification No.: 72655

(SWEDEN Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Antennas.

י' סיון תשע"ב - 32631/05/2012



Trade Mark No. 238171 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0817385 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stokke AS

Address: Hahjem, N-6260 Skodje, Norway

Identification No.: 72660

(Norway Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Baby carriages and strollers, including three-wheel 
versions for sports use; shopping trolleys, including 
such for and with children's seats and/or shopping 
bags; safety seats for children for vehicles; transport 
carriages.

Class: 18 סוג: 18

Wheeled bags; shopping bags.

י' סיון תשע"ב - 32731/05/2012



Trade Mark No. 238172 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0937270 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jotun A/S

Address: Hystadveien 167, N-3209 Sandefjord, Norway

Identification No.: 72661

(Norway Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers, antifouling paints for 
boats, ships and oil rigs; coatings in the nature of 
paints for boats, ships and oil rigs; powder varnishes 
for protection of metal pipelines, and for protection of 
iron reinforcement and metal frontages.

י' סיון תשע"ב - 32831/05/2012



Trade Mark No. 238174 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0939085 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours blue, red, black, 
white and gray  as shown in the mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Internet browser software; downloadable internet 
browser software.

י' סיון תשע"ב - 32931/05/2012



Trade Mark No. 238177 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0992299 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Precision Fabrics Group, Inc.

Address: Suite 600,301 North Elm Street, Greensboro, 
NC 27401, U.S.A.

Identification No.: 72665

(North Carolina, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Fabrics for bedding and bed linens.

י' סיון תשע"ב - 33031/05/2012



Trade Mark No. 238179 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044816 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Varied Industries Corporation

Address: 905 South Carolina Avenue,,P.O. Box 1483, 
Mason City, IA 50402, U.S.A.

Identification No.: 72666

(Iowa, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional additives for livestock feed.

י' סיון תשע"ב - 33131/05/2012



Trade Mark No. 238190 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Silver Shadow Advanced Security Systems 
Ltd.

שם: סילבר שדאו מערכות בטחוניות מתקדמות בע"מ

Address: 39 Jerusalem St., Kiryat Ono, 55423, Israel כתובת : רח' ירושלים 39, קרית אונו, 55423, ישראל

Identification No.: 512149469מספר זיהוי: 512149469

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development services of products in 
the field of firearms and weapons, related products 
and spare parts for these products; Firearms systems 
analysis services including computer incorporated 
systems; Development, planning and upgrading 
services of firearms systems, related products and 
spare parts for these products; Development, 
planning and upgrading services of combat means; 
all included in Class 42

שירותי מחקר ופיתוח של מוצרים בתחום הנשק וכלי הנשק, 
מוצרים הנלווים אליהם וחלקי חילוף עבורם; שירותי ניתוח 
מערכות נשק כולל מערכות משולבות מחשב; שירותי פיתוח, 
תכנון ושדרוג מערכות נשק,  מוצרים הנלווים אליהם וחלקי 
חילוף עבורם; שירותי פיתוח, תכנון ושדרוג אמצעי לחימה; 

הנכללים כולם בסוג 42                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י' סיון תשע"ב - 33231/05/2012



SILVER SHADOW

סילבר שדאו
Trade Mark No. 238191 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Firearms; all included in Class 13 כלי נשק; הנכללים כולם בסוג 13           

Class: 16 סוג: 16

Printed matter made from paper and cardboard; 
catalogues; brochures and advertising materials; all 
included in Class 16

דברי דפוס העשויים מנייר ומקרטון; קטלוגים; ברושורים 
וחומרים פרסומיים מודפסים; הנכללים כולם בסוג 16               

                              

Class: 35 סוג: 35

Wholesale store services in field of firearms, spare 
parts and related products; all included in Class 35   

שירותי חנויות סיטונאיות בתחום כלי נשק, חלקי חילוף עבורם 
ומוצרים נלווים הקשורים אליהם; הנכללים כולם בסוג 35

Class: 41 סוג: 41

Training and educational services including 
conducting seminars and lectures in the field of 
firearms and related products; Organizing and 
conducting conferences in the field of firearms and 
related products; Consulting services including in the 
field of firearms and related fields; Providing 
information services through a web site in the field of 
firearms, spare parts for them and related products; 
Providing counseling services in the fields of firearms 
and security; all included in Class 41

שירותי הדרכה וחינוך כולל העברת הדרכות והרצאות בתחום 
כלי נשק ומוצרים נלווים אליהם; ארגון ועריכת כנסים בתחום 
כלי נשק ומוצרים נלווים אליהם; שירותי ייעוץ כולל בתחום 

הנשק ותחומים נלווים; אספקת שירותי מידע באמצעות אתר 
אינטרנט בתחום כלי הנשק, חלקי חילוף עבורם ומוצרים נלווים; 
 מתן שירותי ייעוץ בתחום הנשק והאבטחה; הנכללים כולם 

בסוג 41                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Research and development services of products in 
the field of firearms and weapons, related products 
and spare parts for these products; Firearms systems 
analysis services including computer incorporated 
systems; Development, planning and upgrading 
services of firearms systems, related products and 
spare parts for these products; Development, 
planning and upgrading services of combat means; 
all included in Class 42

שירותי מחקר ופיתוח של מוצרים בתחום הנשק וכלי הנשק, 
מוצרים הנלווים אליהם וחלקי חילוף עבורם; שירותי ניתוח 
מערכות נשק כולל מערכות משולבות מחשב; שירותי פיתוח, 
תכנון ושדרוג מערכות נשק,  מוצרים הנלווים אליהם וחלקי 
חילוף עבורם; שירותי פיתוח, תכנון ושדרוג אמצעי לחימה; 

הנכללים כולם בסוג 42                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י' סיון תשע"ב - 33331/05/2012



Ownersבעלים

Name: Silver Shadow Advanced Security Systems 
Ltd.

שם: סילבר שדאו מערכות בטחוניות מתקדמות בע"מ

Address: 39 Jerusalem St., Kiryat Ono, 55423, Israel כתובת : רח' ירושלים 39, קרית אונו, 55423, ישראל

Identification No.: 512149469מספר זיהוי: 512149469

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

י' סיון תשע"ב - 33431/05/2012



Trade Mark No. 238192 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; included in class 41. שירותי בידור; הנכללים כולם בסוג 41.                     

י' סיון תשע"ב - 33531/05/2012



Ownersבעלים

Name: Idan Egozy  שם: עידן אגוזי

Address: Ralbag 35, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' רלב"ג 35, תל אביב, ישראל

Identification No.: 040106627מספר זיהוי: 040106627

Name: LIRAN KEHAT  שם: לירן קהת

Address: Mishol gil 5, KFAR SABA, Israel כתובת : משעול גיל 5, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 040289555מספר זיהוי: 040289555

Name: OR RAVEH  שם: אור רווה

Address: Hadoar 10, Tel - aviv, Israel כתובת : רח' הדואר 10, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 036155067מספר זיהוי: 036155067

Name: Anton Koren  שם: אנטון קורן

Address: Ha-Zait 25, Ginaton, Israel כתובת : רח' הזית 25, גנתון, ישראל

Identification No.: 312739329מספר זיהוי: 312739329

י' סיון תשע"ב - 33631/05/2012



Trade Mark No. 238203 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kalcad Ltd שם: קל-כד בע"מ

Address: 11 Harduf Hanechalim, Caesarea, 38900, Israel כתובת : רח' הרדוף הנחלים 11, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 512849092מספר זיהוי: 512849092

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yoram Tsivion, Patent Attorney

Address: 2 Hatochen, P.O.B. 3148, Kisarya, 38900, 
Israel

שם: ד"ר יורם צביון, עו"פ

כתובת : הטוחן 2, ת.ד. 3148, קיסריה, 38900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Pet feeding dishes; feeding vessels for pets; pet 
feeding and drinking bowls; non-mechanized pet 
waterers in the nature of portable water and fluid 
dispensers for pets; all included in class 21.

כלי האכלה לחיות מחמד; כלי קיבול להאכלת חיות מחמד; 
קערות שתייה והאכלת חיות מחמד; התקני שתייה לא ממוכנים 
לחיות מחמד, דוגמת, מנפקי מים ונוזלים ניידים לחיות מחמד; 

הנכללים כולם בסוג 21.                             

י' סיון תשע"ב - 33731/05/2012



Trade Mark No. 238204 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kalcad Ltd שם: קל-כד בע"מ

Address: 11 Harduf Hanechalim, Caesarea, 38900, Israel כתובת : רח' הרדוף הנחלים 11, קיסריה, 38900, ישראל

Identification No.: 512849092מספר זיהוי: 512849092

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yoram Tsivion, Patent Attorney

Address: 2 Hatochen, P.O.B. 3148, Kisarya, 38900, 
Israel

שם: ד"ר יורם צביון, עו"פ

כתובת : הטוחן 2, ת.ד. 3148, קיסריה, 38900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Containers; plastic containers; thermal insulated 
containers for food or beverages; all included in class 
21.

מיכלים; מיכלי פלסטיק; מיכלים מבודדים תרמית לשימוש במזון 
ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 21.                                     

          

י' סיון תשע"ב - 33831/05/2012



Trade Mark No. 238216 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, software for creating or 
facilitating an on-line presence where users can 
share information, participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, 
and engage in social networking featuring social 
media, photos, images, and topics of general interest 
to such users; computer software for aggregating and 
integrating information, images and content from 
social networks, publicly available sources and 
personal websites and communications to provide 
and enable users to interact with information, images 
and content of greatest interest to them; computer 
software, namely software that enables users of 
computers and mobile devices to access, aggregate, 
organize and interact with content, information and 
images from social media websites, publicly available 
sources, and personal websites and communications, 
and provides data, information and updates on topics 
of general interest to members of an on-line 
community; all included in Class 9.

תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנה ליצירה או לסיוע לנוכחות מקוונת 
בה משתמשים יכולים לחלוק מידע, להשתתף בדיונים, לקבל 
משוב מעמיתים, ליצור קהילות וירטואליות, ולעסוק ברישות 
חברתי המציג מדיה, תמונות, דמויות, ונושאי עניין חברתיים 

המעניינים משתמשים אלה; תוכנת מחשב לצבירה 
(aggregating) ומיזוג (integrating) מידע, תמונות ותוכן 

מרשתות חברתיות, מקורות פתוחים לציבור ואתרים ותקשורת 
אישיים לספק ולאפשר למשתמשים לפעול עם מידע, דמויות 

ותוכן בעל עניין רב ביותר עבורם; תוכנת מחשב, דהיינו, תוכנה 
המאפשרת למשתמשי מחשב והתקנים ניידים לגשת, לצבור, 
לארגן, ולפעול עם תוכן, מידע ודמויות, מאתרי מדיה חברתית, 
מקורות פתוחים לציבור, ואתרים ותקשורת אישיים, ומספקת 
נתונים, מידע, ועדכונים בנושאי עניין כללי לחברי קהילה 

מקוונת; הנכללים כולם בסיווג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

י' סיון תשע"ב - 33931/05/2012



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing an on-line site 
for users to share information, participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking 
featuring social media, photos, images, and topics of 
general interest to such users; providing an 
interactive website that aggregates and integrates 
information, images and content from social 
networks, publicly available sources and personal 
websites and communications and enables users to 
interact with information and content of greatest 
interest to them; computer services, namely providing 
a web-based system and online portal featuring on-
line nondownloable software that enables users of 
computers and mobile devices to access, aggregate 
and interact with content, information and images 
from social media websites, publicly available 
sources, and personal websites and communications; 
computer services, namely providing data, 
information and updates on topics of interest to users 
of an on-line community, namely science and 
technology information; providing a website featuring 
a media aggregator and search engine for internet 
and social content; application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing, 
and maintaining applications, software, web sites, 
and databases of others in the fields of personal 
media and communications content; application 
service provider (ASP) featuring software for use in 
the collection, dissemination, and assimilation of 
data, information, photos and images for social 
networking purposes; all included in Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, סיפוק אתר מקוון עבור משתמשים 
לחלוקת מידע, השתתפות בדיונים, קבלת משוב מעמיתים, 
יצירת קהילות וירטואליות, והתעסקות ברישות חברתי המציג 
מדיה, תמונות, דמויות ונושאי עניין כללי למשתמשים כאלה 
 (aggregates) חברתיים; סיפוק אתר אינטראקטיבי שצובר
וממזג (integrates) מידע, דמויות ותוכן מרשתות חברתיות, 
מקורות פתוחים לציבור ואתרים ותקשורת אישיים ולאפשר 

למשתמשים לפעול עם מידע ותוכן בעל עניין רב ביותר עבורם; 
שירותי מחשב, דהיינו סיפוק מערכת המבוססת על האינטרנט 

ופורטל המציג תוכנה מקוונת שאיננה ניתנת להורדה 
המאפשרת למשתמשי מחשב והתקנים ניידים לגשת, לצבור 
ולפעול עם תוכן, מידע ודמויות מאתרי מדיה חברתיים, מקורות 
פתוחים לציבור, ואתרים ותקשורת אישיים; שירותי מחשב, 

דהיינו מתן נתונים, מידע ועדכונים בנושאי עניין למשתמשים של 
קהילה מקוונת, דהיינו, מידע מדעי וטכנולוגי; מתן אתר המציג 
צובר מדיה ומנוע חיפוש עבור אינטרנט ותוכן חברתי; ספק 

שירות יישומים, דהיינו, אספקה, אירוח, ניהול, פיתוח, ותחזוקת 
יישומים, תוכנות, אתרי אינטרנט, ומאגרי נתונים בתחומי תכני 
 (ASP) המדיה והתקשורת האישיים; ספק שירות יישומים

המציג תוכנה לשימוש בצריכת, צבירת והפצת נתונים, מידע, 
תמונות ודמויות למטרת רישות חברתי; הנכללים כולם בסיווג 
                                                                               .42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 45 סוג: 45

Online social networking services; providing a social 
networking website for entertainment and social 
communications purposes; computer services, 
namely providing data, information and updates on 
topics of interest to users of an on-line community, 
namely social networking information; all included in 
Class 45.

שירותי רישות חברתי מקוונים; מתן אתר רישות חברתי 
למטרות בידור ותקשורת חברתית; שירותי מחשב, דהיינו סיפוק 
נתונים, מידע ועדכונים בנושאי עניין למשתמשים של קהילה 
מקוונת, דהיינו מידע אודות רישות חברתי; הנכללים כולם 

בסיווג 45.                                                                       
                                                                                    

                                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 06/12/2010, No. 85191330 ארה"ב, 06/12/2010, מספר 85191330

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

י' סיון תשע"ב - 34031/05/2012



 Owners

Name: Flipboard, Inc.

Address: 818 Emerson Street, Palo Alto, California, 
94301, USA, U.S.A.

Identification No.: 801528

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

י' סיון תשע"ב - 34131/05/2012



Trade Mark No. 238228 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JOBOOKIT TECHNOLOGIES LTD שם: ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ

Address: 17 Hatidhar St., Raanana, 43665, Israel כתובת : התדהר 17, רעננה, 43665, ישראל

Identification No.: 514202910מספר זיהוי: 514202910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Baratz & Co. 

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 18th. floor, Tel 
Aviv, Israel

שם: ברץ ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 18, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software and 
hardware; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 
                                                       .42

י' סיון תשע"ב - 34231/05/2012



Trade Mark No. 238234 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CAR-FRESHNER CORPORATION

Address: Watertown, New York, U.S.A.

Identification No.: 2755

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for the purification and freshening of air, 
and deodorants; all included in class 5.

תכשירים לניקוי האויר ולרעננותו, ותכשירים נגד ריח רע; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                 

י' סיון תשע"ב - 34331/05/2012



Little Trees

Trade Mark No. 238236 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CAR-FRESHNER CORPORATION

Address: Watertown, New York, U.S.A.

Identification No.: 2755

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for the purification and freshening of air, 
and deodorants; all included in class 5.

תכשירים לניקוי האויר ולרעננותו, ותכשירים נגד ריח רע; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                 

י' סיון תשע"ב - 34431/05/2012



Trade Mark No. 238237 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Winners code LTD שם: קוד המנצח בע"מ

Address: She'erit  hapletha 47, Heifa, Israel כתובת : רח' שארית הפליטה  47, חיפה, 34987, ישראל

Identification No.: 514531870מספר זיהוי: 514531870

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IRIT HACOHEN, ADV

Address: Mazh"e 22 st, P.O.B. 996, Tel Aviv, 65213, 
Israel

שם: עו"ד עירית הכהן

כתובת : רח' מאז"ה 22, ת.ד. 996, תל אביב, 65213, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Lectures; guidance; presenting of teaching and 
empowerment contents; providing coaching for 
individuals and groups; educational activities; all 
included in class 41.                     

הרצאות; הדרכות; העברת תכני לימוד והעצמה; הענקת 
אימונים ליחידים ולקבוצות; העברה והצגה של מודלי לימוד 
ואימון בסדנאות ליחידים ולקבוצות, פעילות בתחום החינוך; 

הנכללים כולם בסוג 41.

י' סיון תשע"ב - 34531/05/2012



Trade Mark No. 238240 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: IMPERIAL S.p.A.

Address: Via dei Lanaioli, 42 Blocco 11 
CENTERGROSS, FUNO DI ARGELATO (BO), 40050, 
Italy

Identification No.: 800497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, in particular trousers, skirts, shorts. All 
included in Class 25

הלבשה, ובמיוחד מכנסיים, חצאיות, מכנסיים קצרים; כולם 
הכלולים בסוג 25               

י' סיון תשע"ב - 34631/05/2012



Trade Mark No. 238242 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
hamburgers; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; snack food; bacon; cheese; potato fries; 
potato chips; potato skins; fish fillets; foods prepared 
from fish; milk, milkshakes, milk beverages; pickles; 
gherkins; onions; prepared meals and constituents 
for meals; soups; eggs; milk-based desserts milk 
shakes, all included in Class 29.

בשר, דגים, עופות ובשר צייד; תמצית בשר; המבורגרים;  
פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; חטיפי מזון; 

קותלי-חזיר (בייקון); גבינה; טוגנים מתפוחי אדמה;  ציפסים 
מתפוחי אדמה; קליפות תפוחי אדמה; פילה דגים;  מאכלי 

דגים; חלב, מילק שייק, משקאות חלב; חמוצים; מלפפון חמוץ 
(גרקין); בצל; ארוחות מוכנות ומרכיבים לארוחות; מרקים; 

ביצים; קינוחים המבוססים על חלב ומילק שייק, הנכללים כולם 
בסוג 29.                         

Class: 30 סוג: 30

Sandwiches; hot sandwiches; hamburger 
sandwiches; chicken sandwiches; fish sandwiches; 
bread; bread-filled products; filled buns and 
sandwiches; burgers included in Class 30; wraps; 
condiments; mustard; ketchup; mayonnaise, salad 
dressings; bakery desserts; biscuits containing 
chocolate-flavored ingredients; mousses; sorbets; 
dairy-based desserts; dessert bars; dessert 
puddings; dessert soufflés; flavored, sweetened 
gelatin desserts; ice cream and ice cream products; 
chilled and frozen confections and desserts; prepared 
desserts; flavorings in the form of concentrated 
sauces, all included in Class 30.

כריכים; כריכים חמים; כריכי המבורגר; כריכי עוף; כריכי דגים; 
לחם; מוצרים הממולאים בלחם; לחמניות וכריכים ממולאים;  
קציצות בשר הנכללות בסוג 30; ראפים; תבלינים; חרדל; 

קטשופ; מיונז; רטבים לסלט; מאפים שהם קינוחים; ביסקוויטים 
המכילים רכיבים בטעם שוקולד; מוס; סורבה; קינוחים חלביים; 

חטיפים לקינוח; קינוחים מפודינג; קינוחי סופלה; קינוחים 
מג'לטין ממותק ובטעמים; גלידה ומוצרי גלידה; קינוחים 
וממתקים מקוררים וקפואים; קינוחים מוכנים; חומרי טעם 

בצורה של רטבים מרוכזים, הנכללים כולם בסוג 30.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

י' סיון תשע"ב - 34731/05/2012



 Owners

Name: BURGER KING CORPORATION

Address: 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, 
U.S.A.

Identification No.: 5443

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

י' סיון תשע"ב - 34831/05/2012



PROCOMFORT

Trade Mark No. 238250 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Feminine sanitary protection products; all included in 
class 5.

מוצרים להגנה היגיינית נשית; הנכללים כולם בסוג 5.             
                  

י' סיון תשע"ב - 34931/05/2012



ריץ
Trade Mark No. 238251 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Ritz Hotel, Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 11115

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel, resort services, restaurant, bar and cocktail 
lounge services; all included in class 43.

שירותי בית מלון, מקום נופש, מסעדה, שירותי בר וקוקטייל 
לאונג'; הנכללים כולם בסוג 43.                         

Class: 44 סוג: 44

Beauty care, spa, beauty saloon services; all 
included in class 44.

שירותי טיפוח יופי, ספא, סלון יופי; הנכללים כולם בסוג 44.     
                  

י' סיון תשע"ב - 35031/05/2012



JONES NEW YORK SIGNATURE

Trade Mark No. 238252 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jones Investment Co. Inc.

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 32758

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic eyewear (including ophthalmic 
sunglasses that are prescription quality and sold only 
through "optical" retail stores, opticians, optometrists 
and dispensing ophthalmologists) and related 
accessories; non-prescription sunglasses and related 
accessories; all included in class 9.

פריטים אופטלמיים לעיניים (כולל משקפי שמש אופטלמיים 
באיכות מרשם ונמכרים רק דרך חנויות קמעוניות "אופטיות", 
אופטיקאים, אופטומטריסטים ורופאי עיניים מנפיקים) ואביזרים 
קשורים; משקפי שמש ללא מרשם ואביזרם קשורים; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   

                                                            

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; all included in class 14. תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14.                 

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו ושאינן נכללות 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; מזוודות ותיקי 
נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות 

ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.                                         
                                                                          

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

י' סיון תשע"ב - 35131/05/2012



JONES NEW YORK COLLECTION

Trade Mark No. 238256 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jones Investment Co. Inc.

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 32758

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic eyewear (including ophthalmic 
sunglasses that are prescription quality and sold only 
through "optical" retail stores, opticians, optometrists 
and dispensing ophthalmologists) and related 
accessories; non-prescription sunglasses and related 
accessories; all included in class 9.

פריטים אופטלמיים לעיניים (כולל משקפי שמש אופטלמיים 
באיכות מרשם ונמכרים רק דרך חנויות קמעוניות "אופטיות", 
אופטיקאים, אופטומטריסטים ורופאי עיניים מנפיקים) ואביזרים 
קשורים; משקפי שמש ללא מרשם ואביזרם קשורים; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   

                                                            

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; all included in class 14. תכשיטים ושעונים; הנכללים כולם בסוג 14.                 

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו ושאינן נכללות 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; מזוודות ותיקי 
נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות 

ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.                                         
                                                                          

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
    

י' סיון תשע"ב - 35231/05/2012



FRIENDS' SHIP

Trade Mark No. 238259 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

י' סיון תשע"ב - 35331/05/2012



Trade Mark No. 238260 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 09/02/2011, No. 51557/2011 שוויץ, 09/02/2011, מספר 51557/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 35431/05/2012



FORWARD

Trade Mark No. 238262 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

י' סיון תשע"ב - 35531/05/2012



FORWARD 2 IN 1

Trade Mark No. 238263 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

י' סיון תשע"ב - 35631/05/2012



L & M 2 IN 1

Trade Mark No. 238264 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 09/02/2011, No. 51521/2011 שוויץ, 09/02/2011, מספר 51521/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 35731/05/2012



Trade Mark No. 238265 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 09/02/2011, No. 51559/2011 שוויץ, 09/02/2011, מספר 51559/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 35831/05/2012



Trade Mark No. 238266 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 10/02/2011, No. 51623/2011 שוויץ, 10/02/2011, מספר 51623/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 35931/05/2012



Trade Mark No. 238267 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 09/02/2011, No. 51551/2011 שוויץ, 09/02/2011, מספר 51551/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 36031/05/2012



האקזיט היהודי
Trade Mark No. 238268 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gil Slovik  שם: גיל סלוביק

Address: 11 Nahal Zohar st, Modiin, Israel כתובת : נחל זוהר 11, מודיעין, ישראל

Identification No.: 025469743מספר זיהוי: 025469743

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services by internet, cellular television, 
radio and press; production (including writing, editing 
and serving) of entertainment contents to internet, 
cellular, television, radio and press; production of 
entertainment shows, contests and exhibitions; 
production on on-line newsletters; production of 
entertainment games for internet and cellular; 
publication of information regarding entertainment; 
writing and editing of comic, satire, parody and 
humoristic contents; all included in class 41.

שירותי בידור באינטרנט, בסלולר, בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונות; 
הפקת (לרבות כתיבת, עריכת והגשת) תכני בידור לאינטרנט, 
לסלולר, לטלוויזיה, לרדיו ולעיתונות; הפקת מופעים, כנסים 

ותחרויות בידוריים; הפקת, עריכת ופרסום עיתונים אלקטרוניים 
מקוונים; יצירת והפקת משחקים בידוריים לסלולר ולאינטרנט; 
פרסום מידע הנוגע לתחום הבידור; כתיבת ועריכת תכנים 

קומיים, סאטיריים, פארודיים והומוריסטיים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    

                                                                        

י' סיון תשע"ב - 36131/05/2012



MONSTER REHAB

Trade Mark No. 238269 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monster Energy Company

Address: 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, 
California, 92880, USA, U.S.A.

Identification No.: 801473

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements in liquid form; all included in 
class 5.

תוספים תזונתיים בצורת נוזל; הנכללים כולם בסוג 5.             
                    

Class: 30 סוג: 30

Ready to drink tea, iced tea and tea based 
beverages; ready to drink flavored tea, iced tea and 
tea based beverages; all included in Class 30.

תה, תה קר ומשקאות על בסיס תה המוכנים לשתיה ; תה, תה 
קר ומשקאות על בסיס תה בטעמים המוכנים לשתיה; הנכללים 

כולם בסוג 30.                                                   

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; all included in Class 32. משקאות לא כוהליים; הנכללים כולם בסוג 32.                     

י' סיון תשע"ב - 36231/05/2012



Trade Mark No. 238270 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gitlin Eliahy  שם: גיטלין אליהו

Address: 2, Halper st apt 46, Bat Yam, Israel כתובת : רח' הלפר 2/46, בת ים, ישראל

Identification No.: 332571462מספר זיהוי: 332571462

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levit Michael, Adv.

Address: 2 Habonim St., Ramat Gan, 52117, Israel

שם: לויט מיכאל, עו"ד

כתובת : רח' הבונים 2, רמת גן, 52117, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Frozen yogurt and yogurt based frozen confections; 
all included in class 30.

יוגורט קפוא ודברי מתיקה המבוססים על יוגורט; הנכללים כולם 
בסוג 30.                       

י' סיון תשע"ב - 36331/05/2012



TERMITOP

טרמיטופ
Trade Mark No. 238274 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

Address: P.O.B. 60, Beer Sheva, 84100, Israel כתובת : ת.ד. 60, באר שבע, 84100, ישראל

Identification No.: 520023961מספר זיהוי: 520023961

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makhteshim Chemical Works Ltd.

Address: Patents Department, P.O.B. 298, Air Port City, 
Arava Building, 70151, Israel

שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

כתובת : מחלקת הקניין הרוחני, ת.ד. 298, קריית שדה התעופה, 
בניין ערבה, 70151, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides including insecticides, fungicides and 
herbicides; all included in class 5.

קוטלי מזיקים הכוללים קוטלי חרקים, קוטלי פטריות וקוטלי 
עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.           

י' סיון תשע"ב - 36431/05/2012



SUKARNE

Trade Mark No. 238278 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Viz, S.A. DE C.V.

Address: Carretera Culiacan Vitaruto km. 14.5, Culiacan, 
80300, Sinaloa, Mexico

Identification No.: 802033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Benett

Address: Menahem Plaut, P.O.B. 94, Rehovot, 76706, 
Israel

שם: גד בנט

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Beef, pork and chicken and/or packaged entrees 
consisting of beef, pork and chicken; all included in 
class 29

בשר בקר, חזיר ועוף ו/או מנות עיקריות ארוזות בחבילה 
הכוללות בשר בקר, חזיר ועוף; הנכללים כולם בסוג 29           

          

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the field of packaged entrees 
consisting of beef, pork and chicken; all included in 
class 35

שירותים לחנויות קמעוניות בתחום מנות עיקריות ארוזות 
בחבילה הכוללות בשר בקר, חזיר ועוף  ; הנכללים כולם בסוג 

                   35

י' סיון תשע"ב - 36531/05/2012



UA

Trade Mark No. 238279 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; toiletry kits, sold empty; sport bags; travel 
bags; duffel bags; backpacks; sack pacs; reservoir 
backpacks; all purpose sport bags; all-purpose 
athletic bags; athletic bags; bags for sports; 
daypacks; golf umbrellas; hiking bags; shoe bags for 
travel; umbrellas; messenger bags; tote bags; wristlet 
bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו ושאינן נכללות 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; מזוודות ותיקי 
טיולים; שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 

ערכות טואלטיקה, הנמכרות ריקות; תיקי ספורט; תיקי מסע; 
תיקי קיטבג; תרמילי גב; תרמילי שק; תרמילי גב למאגר; תיקי 
ספורט לכל מטרה; תיקי אתלטיקה לכל מטרה; תיקי אתלטיקה; 
תיקים לספורט; תרמילים קטנים; מטריות גולף; תיקים לצעדה; 
תיקי נעליים לטיול; מטריות; תיקי שליחים; תיקי נשיאה; תיקי 
יד; הנכללים כולם בסוג 18.                                               
                                                                                    

                              

י' סיון תשע"ב - 36631/05/2012



Class: 25 סוג: 25

Full line of athletic clothing; shirts; tops; t-shirts; tank 
tops; athletic uniforms; fleece pullovers; hooded 
pullovers; hooded sweat shirts; knit shirts; long-
sleeved shirts; moisture-wicking sports shirts; polo 
shirts; short-sleeved shirts; sleeveless jerseys; sports 
jerseys; sport shirts; sports shirts; sweat shirts; 
undershirts; wind shirts; beachwear; fishing shirts; 
sweaters; pants; sweat pants; skirts; skorts; leggings; 
dresses; shorts; bottoms; bib overalls; capri pants; 
moisture-wicking sports pants; rain trousers; unitards; 
waterproof pants; wind pants; jogging pants; 
underwear; bras; baselayer bottoms; baselayer tops; 
boxer briefs; boxer shorts; briefs; ladies' underwear; 
men's underwear; moisture-wicking sports bras; 
sports bras; underwear, namely, thongs; underwear, 
namely, boy shorts; headwear; hats; headbands; 
hoods; skull caps; skull wraps; children's headwear; 
headwear, namely, visors; bandanas; scarves; 
beanies; caps; bucket hats; neck gaiters; wristbands; 
sweat bands; jackets; rain jackets; rainproof jackets; 
rainwear; waterproof jackets; wind resistant jackets; 
vests; coats; foul weather gear; socks; men's socks; 
men's dress socks; gloves; mittens; belts; clothing, 
namely, hand-warmers; clothing for athletic use, 
namely, padded shirts, padded pants, padded shorts, 
padded elbow compression sleeves; ankle socks; 
footwear; athletic footwear; beach footwear; running 
shoes; footwear, namely, thongs; training shoes; 
cleats for attachment to sports shoes; sneakers; 
sandals; golf shirts; golf trousers; golf shorts; football 
shoes; football cleats; football girdles; baseball 
shoes; baseball uniforms; baseball caps; baseball 
cleats; softball cleats; hunting vests; hunting jackets; 
hunting pants; hunting shirts; bib overalls for hunting; 
camouflage gloves; camouflage jackets; camouflage 
pants; camouflage shirts; camouflage vests; 
camouflage leggings; camouflage underwear; ski 
bibs; ski gloves; ski jackets; ski pants; ski wear; ski 
socks; snow pants; snowboard gloves; snowboard 
pants; snowboard socks; soccer boots; soccer 
goalkeeper jerseys; tennis wear; basketball sneakers; 
volleyball jerseys; lacrosse cleats; all included in 
class 25.

קו שלם של ביגוד אתלטיקה; חולצות; עליוניות; חולצות-טי; 
עליוניות ללא שרוולים; מדי אתלטיקה; אפודות פליז; אפודות 
עם ברדס; חולצות מיזע עם ברדס; חולצות סרוגות; חולצות עם 
שרוול ארוך; חולצות ספורט מרחיקות לחות; חולצות פולו; 
חולצות עם שרוול קצר; ג'רזי ללא שרוולים; ג'רזי ספורט; 

חולצות ספורט, חולצות לספורט; חולצות מיזע; גופיות; חולצות 
רוח; בגדי חוף; חולצות דיג; סוודרים; מכנסיים; מכנסי מיזע; 
חצאיות; חצאיות מכנס; חותלות; שמלות; מכנסיים קצרים; 
תחתיות; סרבלי סינר; מכנסי קאפרי; מכנסי ספורט מרחיקי 
לחות; מכנסי גשם; יוניטארדים; מכנסיים חסינים למים; מכנסי 
רוח; מכנסי ג'וגינג; הלבשה תחתונה; חזיות; תחתיות שכבת 
בסיס; עליוניות שכבת בסיס; תחתוני בוקסר; מכנסוני בוקסר; 
תחתוני גברים; הלבשה תחתונה של נשים; הלבשה תחתונה 
של גברים; חזיות ספורט מרחיקות לחות; חזיות ספורט; 

הלבשה תחתונה, דהיינו, חוטינים; הלבשה תחתונה, דהיינו, 
מכנסוני בנים; כיסויי ראש; כובעים; סרטי ראש; ברדסים; כיפות; 
רדידי ראש; כיסויי ראש של ילדים; כיסויי ראש, דהיינו, מצחיות; 

בנדנות; צעיפים; כובעי גרב; כומתות; כובעי טמבל; כיסויי 
צוואר; רצועות לפרק יד; רצועות הזעה; ז'קטים; ז'קטים לגשם; 
ז'קטים חסינים לגשם; הלבשה לגשם; ז'קטים חסינים למים; 
ז'קטים עמידים לרוח; וסטים; מעילים; ביגוד למזג אויר רע; 

גרביים; גרבי גברים; גרביים אלגנטיות לגברים; כפפות; כסיות; 
חגורות; הלבשה, דהיינו, מחממי ידיים; הלבשה לשימוש 

אתלטי, דהיינו, חולצות מרופדות, מכנסיים מרופדים, מכנסיים 
קצרים מרופדים, שרוולי דחיסה מרופדים למרפק; גרבי קרסול; 
הנעלה; הנעלה לאתלטיקה; הנעלת חוף; נעלי ריצה; הנעלה, 
דהיינו, נעלי אצבע; נעלי אימון; פקקים לחיבור לנעלי ספורט; 

נעלי התעמלות; סנדלים; חולצות גולף; מכנסי גולף; מכנסי גולף 
קצרים; נעלי פוטבול; נעלי פקקים לפוטבול; מחוכים לפוטבול; 
נעלי כדור-בסיס; מדי כדור-בסיס; כומתות כדור-בסיס; נעלי 

פקקים לכדור-בסיס; נעלי פקקים לכדור-בסיס רך; וסטים לציד; 
ז'קטים לציד; מכנסי ציד; חולצות ציד; סרבלי סינר לציד; כפפות 
הסוואה; ז'קטים להסוואה; מכנסי הסוואה; חולצות הסוואה; 
וסטים להסוואה; חותלות הסוואה; הלבשה תחתונה להסוואה; 
סינרי סקי; כפפות סקי; ז'קטים לסקי; מכנסי סקי; לבוש לסקי; 
גרבי סקי; מכנסי שלג; כפפות סנובורד; מכנסי סנובורד; גרבי 
סנובורד; מגפי כדורגל; חולצות ג'רזי לשוער כדורגל; לבוש 
לטניס; נעלי כדורסל; חולצות ג'רזי לכדורעף; נעלי פקקים 

ללקרוס; הנכללים כולם בסוג 25.                                         
                                                                                    

                                      

י' סיון תשע"ב - 36731/05/2012



Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
christmas trees; golf bags; bags specially adapted for 
sports equipment; golf gloves; batting gloves; football 
gloves; lacrosse gloves; mouth guards for athletic 
use; cases for holding mouth guards; athletic 
equipment, namely, guards for the lips; chin pads for 
athletic use; knee pads for athletic use; elbow pads 
for athletic use; forearm pads for athletic use; shin 
guards for athletic use; football girdles; protective 
athletic cups; jock straps; sporting goods, namely 
sports balls; baseball bat bags; field hockey gloves; 
field hockey stick bags; goalkeepers’ gloves; lacrosse 
stick bags; running gloves; softball bat bags; weight 
lifting gloves; baseball and softball equipment for 
catchers, namely, head gear, face masks, chest 
protectors, leg guards, knee supports, and 
replacement parts for the foregoing goods; balls for 
sports; baseballs; basketballs; footballs; rugby balls; 
soccer balls; softballs; sport balls; volleyballs; 
lacrosse sticks; lacrosse stick heads; lacrosse stick 
shafts; lacrosse stick handles; lacrosse gloves; 
lacrosse arm guards; lacrosse shoulder pads; 
lacrosse elbow pads; and replacement parts for the 
foregoing goods; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; פריטי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; תיקי גולף; תיקים 
המותאמים במיוחד לציוד ספורט; כפפות גולף; כפפות חבטה; 

כפפות פוטבול; כפפות לקרוס; מגני פה לשימוש אתלטי; 
נרתיקים לשמירת מגני פה; ציוד לאתלטיקה, דהיינו, מגנים 

לשפתיים; רפידות סנטר לשימוש אתלטי; רפידות ברך לשימוש 
אתלטי; רפידות מרפק לשימוש אתלטי; רפידות זרוע לשימוש 
אתלטי; מגני שוק לשימוש אתלטי; מחוכים לפוטבול; כוסות 
הגנה לאתלטים; מגני אשכים; סחורות ספורט, דהיינו כדורי 
ספורט; תיקים למחבטי כדור-בסיס; כפפות הוקי שדה; תיקים 
למקלות הוקי שדה; כפפות שוער; תיקים למקלות לקרוס; 

כפפות ריצה; תיקים למחבטי כדור-בסיס רך; כפפות להרמת 
משקלות; ציוד כדור-בסיס וכדור-בסיס רך לתופסים, דהיינו, 
כיסויי ראש, מסכות פנים, מגני חזה, מגני רגליים, תומכי ברך, 
וחלקי חילוף לסחורות הנ"ל; כדורים לספורט; כדורי-בסיס; 
כדורי סל; כדורי פוטבול; כדורי רגבי; כדורי רגל; כדורי-בסיס 
רך; כדורי ספורט; כדורי עף; מקלות לקרוס; ראשי מקלות 
לקרוס; מוטות של מקלות לקרוס; ידיות של מקלות לקרוס; 

כפפות לקרוס; מגני זרועות ללקרוס; רפידות כתפיים ללקרוס; 
רפידות מרפקים ללקרוס; וחלקי חילוף לסחורות הנ"ל; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring apparel, 
footwear, sporting goods, eyewear, sunglasses, 
headwear, towels, tote bags, travel bags, backpacks, 
messenger bags, duffel bags, shoe bags for travel, 
toiletry bags sold empty, wheeled bags, waist packs, 
sling bags, umbrellas, sports bottles sold empty, wrist 
bands, sweat bands, belts, gloves, hand-warmers, 
lanyards for holding mouthpieces, water bottles, 
eyeglasses, sunglasses, badges, event tickets, 
flashlights, or keys; retail store services featuring 
apparel, footwear, sporting goods, eyewear, 
sunglasses, headwear, towels, tote bags, travel 
bags, backpacks, messenger bags, duffel bags, shoe 
bags for travel, toiletry bags sold empty, wheeled 
bags, waist packs, sling bags, umbrellas, sports 
bottles sold empty, wrist bands, sweat bands, belts, 
gloves, hand-warmers, lanyards for holding 
mouthpieces, water bottles, eyeglasses, sunglasses, 
badges, event tickets, flashlights, or keys; mobile 
retail store services featuring apparel, footwear, 
sporting goods, eyewear, sunglasses, headwear, 
towels, tote bags, travel bags, backpacks, 
messenger bags, duffel bags, shoe bags for travel, 
toiletry bags sold empty, wheeled bags, waist packs, 
sling bags, umbrellas, sports bottles sold empty, wrist 
bands, sweat bands, belts, gloves, hand-warmers, 
lanyards for holding mouthpieces, water bottles, 
eyeglasses, sunglasses, badges, event tickets, 
flashlights, or keys; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית מקוונים המציגה ביגוד, הנעלה, מוצרי 
ספורט, פריטים לעיניים, משקפי שמש, כיסויי ראש, מגבות, 
תיקי נשיאה, תיקי מסע, תיקי גב, תיקי שליחים, תיקי קיטבג, 
תיקי נעליים למסע, תיקי טואלטיקה הנמכרים ריקים, תיקים עם 

גלגלים, תיקי מותן, תיקי מנשא, מטריות, בקבוקי ספורט 
הנמכרים ריקים, רצועות לפרק כף היד, רצועות הזעה, חגורות, 
כפפות, מחממי ידיים, שרוכים להחזקת פיות, בקבוקי מים, 
משקפיים, משקפי שמש, תגים, כרטיסים לאירוע, פנסים, או 

מפתחות; שירותי חנות קמעונאית המציגה ביגוד, הנעלה, מוצרי 
ספורט, פריטים לעיניים, משקפי שמש, כיסויי ראש, מגבות, 
תיקי נשיאה, תיקי מסע, תיקי גב, תיקי שליחים, תיקי קיטבג, 
תיקי נעליים למסע, תיקי טואלטיקה הנמכרים ריקים, תיקים עם 

גלגלים, תיקי מותן, תיקי מנשא, מטריות, בקבוקי ספורט 
הנמכרים ריקים, רצועות לפרק כף היד, רצועות הזעה, חגורות, 
כפפות, מחממי ידיים, שרוכים להחזקת פיות, בקבוקי מים, 
משקפיים, משקפי שמש, תגים, כרטיסים לאירוע, פנסים, או 

מפתחות; שירותי חנות קמעונאית ניידת המציגה ביגוד, הנעלה, 
מוצרי ספורט, פריטים לעיניים, משקפי שמש, כיסויי ראש, 

מגבות, תיקי נשיאה, תיקי מסע, תיקי גב, תיקי שליחים, תיקי 
קיטבג, תיקי נעליים למסע, תיקי טואלטיקה הנמכרים ריקים, 
תיקים עם גלגלים, תיקי מותן, תיקי מנשא, מטריות, בקבוקי 
ספורט הנמכרים ריקים, רצועות לפרק כף היד, רצועות הזעה, 
חגורות, כפפות, מחממי ידיים, שרוכים להחזקת פיות, בקבוקי 
מים, משקפיים, משקפי שמש, תגים, כרטיסים לאירוע, פנסים, 
או מפתחות; הנכללים כסוג 35.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

י' סיון תשע"ב - 36831/05/2012



 Owners

Name: Under Armour, Inc.

Address: 1020 Hull Street, Baltimore, MD 21230, U.S.A.

Identification No.: 800060

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

U.S.A., 09/12/2010, No. 85/194,506 ארה"ב, 09/12/2010, מספר 85/194,506

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 05/05/2011, No. 85/312,941 ארה"ב, 05/05/2011, מספר 85/312,941

Class: 35 סוג: 35

י' סיון תשע"ב - 36931/05/2012



BEYOND ALL STEEL

Trade Mark No. 238281 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nokian Heavy Tyres Ltd

Address: Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, Finland

Identification No.: 802032

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle wheel inner tubes and tyres; tyre and inner 
tube patching outfit (excluding glues); tyre patching 
equipment; retreaded tires; treads used to retread 
tires; all included in class 12.

פנימיות וצמיגים של גלגלי כלי רכב; כלי הטלאה לצמיגים 
ופנימיות (למעט דבקים); ציוד הטלאה לצמיגים; צמיגים 

מחודשים; חישוקים המשמשים לחידוש צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג 12.                                                     

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Finland, 08/12/2010, No. T201003536 T201003536 פינלנד, 08/12/2010, מספר

Class: 12 סוג: 12

י' סיון תשע"ב - 37031/05/2012



SMART-FOLD

Trade Mark No. 238282 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

Identification No.: 53708

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Sterilization wrap; all included in class 10. תחבושת עיקור; הנכללים כולם בסוג 10.                     

י' סיון תשע"ב - 37131/05/2012



סיסטיין
Trade Mark No. 238283 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002, Basel, Switzerland

Identification No.: 802034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up remover and eyelid cleansers; all included 
in class 3.

מסיר איפור וחומר ניקוי לעפעפיים; הנכללים כולם בסוג 3.       
            

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, 
amino acids; all included in class 5.

תוספים תזונתיים, דהיינו, ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו; 
הנכללים כולם בסוג 5.                         

י' סיון תשע"ב - 37231/05/2012



SYSTANE

Trade Mark No. 238284 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002, Basel, Switzerland

Identification No.: 802034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up remover and eyelid cleansers; all included 
in class 3.

מסיר איפור וחומר ניקוי לעפעפיים; הנכללים כולם בסוג 3.       
            

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, 
amino acids; all included in class 5.

תוספים תזונתיים, דהיינו, ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו; 
הנכללים כולם בסוג 5.                         

י' סיון תשע"ב - 37331/05/2012



FOREVER YOUTH LIBERATOR

Trade Mark No. 238288 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'OREAL (UK) Limited

Address: Hammersmith Road 255, London W6 8AZ, 
United Kingdom

Identification No.: 71495

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; anti-wrinkle 
creams: milks, lotions, gels and powders for the face, 
body and hands; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, שהינם, קרמים, תחליבים, תרחיצים, ג'לים 
ואבקה לשימוש הפנים, הגוף והידיים; קרם נגד קמטים; קרמים, 

תחליבים, תרחיצים, ג'לים ואבקה לשימוש הפנים, הגוף 
והידיים; הנכללים כולם בסוג 3.                   

י' סיון תשע"ב - 37431/05/2012



Trade Mark No. 238289 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Balance club ltd  שם: בלאנס קלאב בע"מ

Address: sd Ben gorion 82, kiriat motzkin, Ravmad, Israel כתובת : שד' בן גוריון 82, קרית מוצקין, רבמ"ד, ישראל

Identification No.: 514297100מספר זיהוי: 514297100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Taly Ronen, Adv

Address: 20 Haneveim St., P.O.B. 4252, Haifa, 33305, 
Israel

שם: טלי רונן, עו"ד

כתובת : הנביאים 20, ת.ד. 4252, חיפה, 33305, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Fitness club services; all included in class 41. שירותי מכון כושר; הנכללים כולם בסוג 41.                   

י' סיון תשע"ב - 37531/05/2012



Trade Mark No. 238290 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Balance club ltd  שם: בלאנס קלאב בע"מ

Address: שד' בן גוריון 82, קרית מוצקין, רבמ"ד, ישראל כתובת : שד' בן גוריון 82, קרית מוצקין, רבמ"ד, ישראל

Identification No.: 514297100מספר זיהוי: 514297100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Taly Ronen, Adv

Address: 20 Haneveim St., P.O.B. 4252, Haifa, 33305, 
Israel

שם: טלי רונן, עו"ד

כתובת : הנביאים 20, ת.ד. 4252, חיפה, 33305, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Bar services; all included in class 43. שירותי בר; הנכללים כולם בסוג 43.               

י' סיון תשע"ב - 37631/05/2012



Trade Mark No. 238291 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Balance club ltd  שם: בלאנס קלאב בע"מ

Address: שד' בן גוריון 82, קרית מוצקין, רבמ"ד, ישראל כתובת : שד' בן גוריון 82, קרית מוצקין, רבמ"ד, ישראל

Identification No.: 514297100מספר זיהוי: 514297100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Taly Ronen, Adv

Address: 20 Haneveim St., P.O.B. 4252, Haifa, 33305, 
Israel

שם: טלי רונן, עו"ד

כתובת : הנביאים 20, ת.ד. 4252, חיפה, 33305, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

SPA services: all included in class 44. שירותי ספא; הנכללים כולם בסוג 44.             

י' סיון תשע"ב - 37731/05/2012



Trade Mark No. 238292 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FISH SIX RESTAURANT CORPORATION  

Address: 345 Spear Street, Suite 125, San Francisco, 
California, 94105, U.S.A.

Identification No.: 72680

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; included in class 43. שירותי מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.               

י' סיון תשע"ב - 37831/05/2012



Trade Mark No. 238293 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FISH SIX RESTAURANT CORPORATION  

Address: 345 Spear Street, Suite 125, San Francisco, 
California, 94105, U.S.A.

Identification No.: 72680

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; included in class 43. שירותי מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.               

י' סיון תשע"ב - 37931/05/2012



Trade Mark No. 238296 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Efreimov sami  שם: אפראימוב סמי

Address: Independence 29, akko, Israel כתובת : רח' עצמאות 29, עכו, ישראל

Identification No.: 060624020מספר זיהוי: 060624020

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant; included in class 43. מסעדה; הנכללת כולם בסוג 43.             

י' סיון תשע"ב - 38031/05/2012



Trade Mark No. 238301 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076817 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer operating system software; graphical user 
interface software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Jamaica, 19/10/2010, No. 56714 ג'מאייקה, 19/10/2010, מספר 56714

Class: 9 סוג: 9

י' סיון תשע"ב - 38131/05/2012



Trade Mark No. 238303 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076836 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fitness Brands, Inc.

Address: 3400 Ranch Rd. 620 South Unit 12101, Austin 
TX 78738, U.S.A.

Identification No.: 72684

(Nevada, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Manually-operated exercise equipment.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 26/04/2011, No. 85304376 ארה"ב, 26/04/2011, מספר 85304376

Class: 28 סוג: 28

י' סיון תשע"ב - 38231/05/2012



Trade Mark No. 238304 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076837 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dynamic Tire Corp.

Address: 155 Delta Park Blvd., Brampton, L6T5M8, 
Canada

Identification No.: 71317

(Canada CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires.

י' סיון תשע"ב - 38331/05/2012



Trade Mark No. 238305 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076838 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dynamic Tire Corp.

Address: 155 Delta Park Blvd., Brampton, L6T5M8, 
Canada

Identification No.: 71317

(Canada CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 10/03/2011, No. 85263105 ארה"ב, 10/03/2011, מספר 85263105

Class: 12 סוג: 12

י' סיון תשע"ב - 38431/05/2012



Trade Mark No. 238306 מספר סימן

Application Date 07/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076845 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Anchovy; albumen for food; white of eggs; beans; 
bouillon; jam; peas, preserved; mushrooms, 
preserved; game, not live; gelatine for food; fruit 
jellies; yolk of eggs; fruit-based snack food; 
sausages; raisins; caviar; sauerkraut; meat, tinned; 
fish, tinned; fruits, tinned; gherkins; shrimps, not live; 
butter cream; croquettes; salmon; onions, preserved; 
onions, preserved; piccalilli; marmalade; sunflower oil 
for food; peanut butter; cocoa butter; coconut butter; 
butter; shellfish, not live; almonds; almonds, ground; 
mussels, not live; milk; soya milk (milk substitute); 
fruit pulp; meat; vegetables, preserved; vegetables, 
dried; vegetables, cooked; potato fritters; olives, 
preserved; lobsters, not live; nuts (peanuts, 
hazelnuts, cashew, pistachios, goober, brazil nuts, 
pine nuts, walnuts); coconuts, dried; nuts, prepared; 
nuts, with chocolate glaze; tomato puree; liver 
pastes; liver; pickles; jams; cream (dairy products); 
food products made from fish; curd; protein for 
human consumption; poultry, not live; cranberry 
sauce (compote); apple puree; crayfish, not live; fish, 
not live; fish, preserved; vegetable salads; fruit 
salads; herrings; whipped cream; fruit and vegetable 
juices; vegetable soup preparations; fruit, dried; 
cheese; tofu; truffles, preserved; tuna fish; oysters, 
not live; fish fillets; dates; crystallized fruits; frozen 
fruits; fruit, preserved; fruit preserved in alcohol; fruit, 
stewed; potato flakes; fruit peel; potato chips; fruit 
chips; weed extracts for food; eggs.

י' סיון תשע"ב - 38531/05/2012



Class: 30 סוג: 30

Aromatic preparations for food; cookies; pancakes; 
buns; bread rolls; vanillin (vanilla substitute); vanilla 
(flavoring); waffles; vermicelli (noodles); coffee 
flavorings; natural sweeteners; glucose for food; 
mustard; baking powder; thickening agents for 
cooking foodstuffs; rice-based snack food; cereal-
based snack food; artificial coffee; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; pastries; 
confectionery for decorating Christmas trees; fruit 
jellies (confectionery); cakes; peanut confectionery; 
almond confectionery; farinaceous food pastes; 
pasty; chocolate products; frozen yoghurt 
(confectionery ices); cocoa; cocoa products; capers; 
caramels (candy); gruel, with a milk base, for food; 
candy, including chocolate drops; filled chocolates; 
liquorice (confectionery); peppermint sweets; coffee; 
unroasted coffee; starch for food; crackers; hominy 
grits; groats for human food; corn, milled; corn, 
roasted; meat pies; turmeric for food; couscous 
(semolina); farinaceous foods; noodles; ice for 
refreshment; ice, natural or artificial; edible ices; 
sugar candy; rice cakes; maltose; hominy; marzipan, 
including marzipan filled biscuits; chocolate covered 
marzipan balls; filled marzipan; preparations for 
making marzipan beverages; custard; honey; royal 
jelly for human consumption, not for medical 
purposes; ice cream; sorbets (ices); marzipan filled 
ice cream; flour for food; muesli; mint for 
confectionery; cocoa beverages with milk; coffee 
beverages with milk; coffee-based beverages; tea-
based beverages; chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; 
husked oats; nutmegs; pastilles (confectionery); 
molasses for food; pepper; petits fours (cakes); 
biscuits; pies; pizzas; fondants (confectionery); 
popcorn; powders for ice cream; pralines; chutneys 
(condiments); cereal preparations; flour-milling 
products; oat-based food; propolis (bee glue) for 
human consumption; gingerbread; spices; puddings; 
cake powder; ravioli; chewing gum, not for medical 
purposes; rice; sugar; aniseed; cake paste; 
confectionery; bicarbonate of soda for cooking 
purposes (baking soda); malt for human 
consumption; cooking salt; spaghetti; seasonings; 
preparations for stiffening whipped cream; rusks; 
breadcrumbs; sushi; sandwiches; almond paste; 
tarts; edible decorations for cakes; vinegar; ferments 
for pastes; halvah; bread; unleavened bread; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils.

י' סיון תשע"ב - 38631/05/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, green, 
brown and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SIRABELLA INVESTMENTS LTD

Address: Spyrou Kyprianou,,57 M. Frangos Court,,5th 
floor,, CY-6051 Larnaka, Cyprus

Identification No.: 72685

(Cyprus Limited liability company)

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; kvass (non-alcoholic 
beverages); cocktails, non-alcoholic; lemonades; milk 
of peanut (soft drink); non-alcoholic beverages; non-
alcoholic honey-based beverages; whey beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds 
(beverage); fruit nectars, non-alcoholic; beer; 
powders for effervescing beverages; syrups for 
lemonade; syrups for beverages; vegetable juices 
(beverages); fruit juices; preparations for making 
aerated water; preparations for making liqueurs; 
preparations for making mineral water; preparations 
for making beverages; must; grape must, 
unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for 
effervescing beverages; sherbets (beverages); non-
alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making 
beer; essences for making beverages.

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; demonstration of goods; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; sales promotion for others; 
dissemination of advertising matter; advertising; 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses).

י' סיון תשע"ב - 38731/05/2012



Trade Mark No. 238308 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076859 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RESDEVCO Ltd.

Address: P.O.B. 3338, 91033 Jerusalem, Israel

Identification No.: 72687

(Israel Private limited corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Eye drop, eye-wash, collyrium for treating human and 
veterinary eye problems.

י' סיון תשע"ב - 38831/05/2012



Trade Mark No. 238309 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076860 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RESDEVCO Ltd.

Address: P.O.B. 3338, 91033 Jerusalem, Israel

Identification No.: 72687

(Israel Private limited corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and sanitary preparations for human 
and veterinary nasal use.

י' סיון תשע"ב - 38931/05/2012



Trade Mark No. 238310 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076887 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RESDEVCO Ltd.

Address: P.O.B. 3338, 91033 Jerusalem, Israel

Identification No.: 72687

(Israel Private limited corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes.

י' סיון תשע"ב - 39031/05/2012



Trade Mark No. 238313 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076967 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dongnan Elevator Co., Ltd.

Address: No. 6588, Jiaotong N Road,,Wujiang Economic 
Develo, Jiangsu, People's Republic of China

Identification No.: 72690

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Elevators; moving staircases (escalators).

י' סיון תשע"ב - 39131/05/2012



Trade Mark No. 238315 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077021 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rossi Philippe

Address: 51 Bd des Neiges, F-13008 Marseille, France

Identification No.: 72692

Name: Jaffé Muriel

Address: 51 Boulevard des Neiges, F-13008 Marseille, 
France

Identification No.: 72693

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses or fancy eyeglasses.

Class: 14 סוג: 14

Fashion jewelry.

Class: 18 סוג: 18

Bags of leather or of leather-like materials, and of 
cloth.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, shoes, boots, hats and belts.

י' סיון תשע"ב - 39231/05/2012



Trade Mark No. 238319 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077112 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOFAR SPA

Address: Via Firenze, 40, I-20060 TREZZANO ROSA 
(MI), Italy

Identification No.: 72696

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 30/11/2010, No. MI2010C012010 MI2010C012010 איטליה, 30/11/2010, מספר

Class: 5 סוג: 5

י' סיון תשע"ב - 39331/05/2012



Trade Mark No. 238320 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077114 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIOVANNI BOZZETTO S.p.A.

Address: Via Monte Grappa, 7, I-24121 BERGAMO, Italy

Identification No.: 72697

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; manures.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 16/11/2010, No. 
9526054

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/11/2010, מספר 9526054

Class: 1 סוג: 1

י' סיון תשע"ב - 39431/05/2012



Trade Mark No. 238324 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077158 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HAMILTON INTERNATIONAL AG (Hamilton 
International SA) (Hamilton International Ltd.)

Address: Längfeldweg 119, CH-2504 Biel/Bienne, 
Switzerland

Identification No.: 72700

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith included in this 
class, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments; all the above mentioned 
goods of European origin.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 03/03/2011, No. 613326 שוויץ, 03/03/2011, מספר 613326

Class: 14 סוג: 14

י' סיון תשע"ב - 39531/05/2012



Trade Mark No. 238326 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077214 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Instruction manuals on the use of software; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes; printed matter; stationery; 
note books; notepads; note book covers in leather; 
files; fountain pens; pencils; calendars; desk 
calendars; appointment books; magazines; pen 
holders, pencil holders and ink reservoirs; business 
cards; announcement cards; appointment books; 
stickers for car bumpers; decalcomanias; 
instructional and teaching materials; materials for 
packing.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear for wear; shirts, tee-
shirts, sweat-shirts, pullovers, neckties, footwear, 
caps and hats.

Class: 41 סוג: 41

Training others in the use, maintenance, updating, 
configuration, installation, support and programming 
of computer software; testing, analyzing and 
evaluating aptitudes and skills of others for the 
purposes of educational assessment; providing 
educational services and courses over a global 
computer network, namely, on line training services 
in relation with computer software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 31/01/2011, No. 11 3 802 083 צרפת, 31/01/2011, מספר 083 802 3 11

Class: 16 סוג: 16

י' סיון תשע"ב - 39631/05/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, black 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Red Hat, Inc.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72443

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

י' סיון תשע"ב - 39731/05/2012



Trade Mark No. 238327 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077215 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Instruction manuals on the use of software; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes; printed matter; stationery; 
note books; notepads; notebook covers in leather; 
files; fountain pens; pencils; calendars; desk 
calendars; appointment books; magazines; pen 
holders, pencil holders and ink reservoirs; visiting or 
business cards; announcement cards; appointment 
books; stickers for car bumpers; decalcomanias;  
instructional and teaching materials; materials for 
packing.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear for wear; shirts, tee-
shirts, sweat-shirts, pullovers, neckties, footwear, 
caps and hats.

Class: 41 סוג: 41

Training others in the use, maintenance, updating, 
configuration, installation, support and programming 
of computer software; testing, analyzing and 
evaluating aptitudes and skills of others for the 
purposes of educational assessment; providing 
educational services and courses over a global 
computer network, namely, on line training services 
in relation with computer software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 31/01/2011, No. 11 3 802 091 צרפת, 31/01/2011, מספר 091 802 3 11

Class: 16 סוג: 16

י' סיון תשע"ב - 39831/05/2012



 Owners

Name: Red Hat, Inc.

Address: 1801 Varsity Drive, Raleigh, NC 27606, U.S.A.

Identification No.: 72443

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

י' סיון תשע"ב - 39931/05/2012



Trade Mark No. 238331 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077244 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Forbo Financial Services AG

Address: Lindenstrasse 8, CH-6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 72702

(Société anonyme (SA); joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Coverings for floors of all types, mats, carpets and 
rugs, linoleum; non-textile tapestry and wall 
coverings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 03/11/2010, No. 612743 שוויץ, 03/11/2010, מספר 612743

Class: 27 סוג: 27

י' סיון תשע"ב - 40031/05/2012



Trade Mark No. 238335 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077316 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Address: Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
Switzerland

Identification No.: 72186

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa; chocolate; chocolate bars; chocolate truffles; 
chocolate balls; chocolate cakes; chocolate products; 
praline sweets; ornaments made with chocolate also 
filled and hollow for use as Christmas-tree and table 
decorations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 03/02/2011, No. 611816 שוויץ, 03/02/2011, מספר 611816

Class: 30 סוג: 30

י' סיון תשע"ב - 40131/05/2012



Trade Mark No. 238338 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077365 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avid Radiopharmaceuticals, Inc.

Address: 3711 Market Street, 7th floor, Philadelphia PA 
19104, U.S.A.

Identification No.: 72013

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic agents, diagnostic preparations and 
diagnostic substances for medical use; diagnostic 
scanning agents for medical use, namely, diagnostic 
scanning agents for in vivo use; radiopharmaceutical 
diagnostic preparations for medical use; 
radiopharmaceutical diagnostic preparations for use 
in the diagnosis of neurodegenerative amyloid 
diseases.

י' סיון תשע"ב - 40231/05/2012



Trade Mark No. 238340 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUSINO UMBRELLA CO., LTD.

Address: Jinou Industry Area,,Dongshi Town,,Jinjiang 
City, 362771 Fujian Province, People's Republic of China

Identification No.: 72705

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ticket dispensers; facsimile machines; cell switches 
(electricity); electroplating apparatus; fire 
extinguishing apparatus; pince-nez; galvanic cells; 
flat irons, electric.

Class: 14 סוג: 14

Alloys of precious metal; jewellery boxes; bracelets 
(jewellery); charms (jewellery); necklaces (jewellery); 
rings (jewellery); earrings; tie pins; clocks; watches.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes (clothing); bathing suits; raincoat; 
footwear; hats; hosiery; gloves (clothing); scarves; 
girdles.

י' סיון תשע"ב - 40331/05/2012



Trade Mark No. 238347 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077468 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RENUE SYSTEMS, INC.

Address: 1732 W. ARMITAGE COURT, ADDISON IL 
60101, U.S.A.

Identification No.: 72706

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Commercial cleaning services, namely, cleaning of 
carpet, drapes, upholstery, packaged terminal air 
conditioning units, tile, grout.

י' סיון תשע"ב - 40431/05/2012



Trade Mark No. 238350 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077533 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HELENA RUBINSTEIN

Address: 129 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 71601

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

All perfumery, cosmetics, creams and make-up.

י' סיון תשע"ב - 40531/05/2012



Trade Mark No. 238352 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077578 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J. Safra IP Holding CO., société de droit 
Luxembourgeois

Address: 47, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

Identification No.: 72709

(Luxembourg société)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 14/01/2011, No. 1217499 בנלוקס, 14/01/2011, מספר 1217499

Class: 35 סוג: 35

י' סיון תשע"ב - 40631/05/2012



Trade Mark No. 238354 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0857423 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mintel International Group Ltd

Address: 18/19 Long Lane, London EC1A 9PL, United 
Kingdom

Identification No.: 72711

(United Kingdom A United Kingdom Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Publications in the form of visual images in electronic 
form, whether supplied on-line or in CD-ROM format 
or from facilities on the Internet (including web sites).

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed publications; periodicals; 
instructional and teaching material (except 
apparatus); all included in this class.

Class: 35 סוג: 35

Business management services, business 
information services, market research, market 
surveillance, including the provision of such services 
on-line or in CD-ROM format or from facilities on the 
Internet (including web sites); providing business or 
market research information including on-line or in 
CD-ROM format or from facilities on the Internet 
(including web sites).

Class: 41 סוג: 41

Providing information relating to teaching or training 
including on-line or in CD-ROM format or from 
facilities on the Internet (including web sites) in the 
field of news reporting in business markets, market 
research, market intelligence, advertising monitoring 
and investigative reports.

י' סיון תשע"ב - 40731/05/2012



Trade Mark No. 238355 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0919005 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû 
Társaság

Address: Futo u. 47-53, H-1067 BUDAPEST, Hungary

Identification No.: 72712

(Hungary Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; colorants for toilet purposes, hair dyes, hair 
colorants; shower gel, bubble bath, body splash, 
body lotion, body talc, hand and body cream, 
cosmetic preparations for baths, bath salts, not for 
medical purposes; shampoos, hair spray, hair waving 
preparations; make-up, make-up removing 
preparations; cosmetic preparations for skin care; 
cleansing milk for toilet purposes; deodorants for 
personal use.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; underwear, nightwear and knitwear for 
men, women and children; corsetry, lingerie, 
stockings, tights, socks; slippers; swimwear and 
beachwear.

Class: 35 סוג: 35

Franchising; mail order, internet shopping and retail 
sales services in respect of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, colorants for 
toilet purposes, hair dyes, hair colorants, shower gel, 
bubble bath, body splash, body lotion, body talc, 
hand and body cream, cosmetic preparations for 
baths, bath salts, not for medical purposes, 
shampoos, hair spray, hair waving preparations, 
make-up, make-up removing preparations, cosmetic 
preparations for skin care, cleansing milk for toilet 
purposes, deodorants for personal use, clothing, 
namely, underwear and dressing gowns, nightwear, 
namely, pajamas, nightshirts and nightgowns, 
knitwear, namely, knit shirts, knit skirts and knit 
robes, corsets, lingerie, stockings, tights, socks, 
slippers, swimwear and beachwear.

י' סיון תשע"ב - 40831/05/2012



Trade Mark No. 238360 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073309 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the CHALLENGE. separately, but in 
the combination of the mark.

 Owners

Name: X PRIZE Foundation, Inc.

Address: 5510 Lincoln Boulevard,,Suite 100, Playa Vista, 
CA 90094, U.S.A.

Identification No.: 72380

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting awareness of the need for the 
development and creation of technological 
innovations and inventions involving genomics, space 
exploration, land exploration, oceanographic 
exploration, the automotive industry, education, 
energy and the environment, global 
entrepreneurship, and life sciences.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of conducting 
competitions and awarding incentives and prizes 
relating to the development and creation of 
technological innovations and inventions involving 
genomics, space exploration, land exploration, 
oceanographic exploration, the automotive industry, 
education, energy and the environment, global 
entrepreneurship, and life sciences.

י' סיון תשע"ב - 40931/05/2012



Trade Mark No. 238361 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073792 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WYBOROWA S.A.

Address: ul. Komandoria 5, PL-61-023 Poznan, Poland

Identification No.: 72717

(Poland Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 16/03/2011, No. 
009814591

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/03/2011, מספר 
009814591

Class: 33 סוג: 33

י' סיון תשע"ב - 41031/05/2012



Trade Mark No. 238363 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Artur sokolov  שם: ארתור סוקולוב

Address: Hsadna 7, P.O.B. 4271, ranana, 43652, Israel כתובת : הסדנא א.ת, ת.ד. 4271, רעננה, 43652, ישראל

Identification No.: 309634566מספר זיהוי: 309634566

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Microphone, stand microphone, speaker; mixer; 
amplifier; CD player; increased mixer, portable sound 
system, wireless microphone; dynamics effects 
devices; recording equipment; all included in class 9.

מיקרופון, סטנד למיקרופון, רמקול; מיקסר; כבל; מגבר, מגבר 
גיטרה; נגן דיסק; מיקסר מוגבר; בידורית; מערכת הגברה, 

מיקרופון אלחוטי; מכשירי אפקטים ודינמיקה; ציוד הקלטה; ציוד 
הגברה; הנכללים כולם בסוג 9.               

י' סיון תשע"ב - 41131/05/2012



Trade Mark No. 238367 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: me-dusa שם: מדוזה

Address: 8 Zloticti st, Tel Aviv, 62994, Israel כתובת : זלוצ'יסטי 8, דירה 8, תל אביב, 62994, ישראל

Identification No.: 557987260מספר זיהוי: 557987260

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

.Bags; all included in class 18. תיקים; הנכללים כולם בסוג 18.         

י' סיון תשע"ב - 41231/05/2012



INCREDIBLE BY VICTORIA'S SECRET

Trade Mark No. 238368 מספר סימן

Application Date 12/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, 
eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body wash, body soap, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, bubble bath, 
shower gel, hand soap, hand cream, hand lotion; hair 
shampoo, hair conditioner, hair spray; all included in 
class 3.

מוצרים לטיפוח אישי ומוצרי בישום, דהיינו, בושם, מי בושם, מי 
קולון, מי טואלט, מי התזה לגוף, תרסיס לגוף, ספריי לגוף, 

פילינג לגוף, תרחיץ גוף, סבון גוף, חמאת גוף, קרם גוף, תחליב 
גוף, אבקת גוף, בועות קצף אמבט, ג'ל למקלחת, סבון ידיים, 
קרם ידיים, תחליב ידיים; שמפו לשיער, מרכך לשיער, ספריי 
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.                                           

                                                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including lingerie, loungewear, sportswear, 
tops, pants, slacks, skirts, sweaters, bras, 
underwear, t-shirts, hosiery, sleepwear, jackets, 
coats, shoes; all included in class 25.                         
            

ביגוד, כולל לבני נשים, הלבשה לפנאי, הלבשה לספורט, 
עליוניות, מכנסיים, מכנסי יום יום, חצאיות, סוודרים, חזיות, 
הלבשה תחתונה, חולצות טי, גרביים ולבנים, הלבשה לשינה, 

ז'קטים, מעילים, נעליים; הנכללים כולם בסוג 25.

י' סיון תשע"ב - 41331/05/2012



Trade Mark No. 238369 מספר סימן

Application Date 12/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ophthalmic medical and surgical equipment and 
apparatus; all included in class 10.

ציוד ומכשור אופתלמי רפואי וכירורגי; הנכללים כולם בסוג 10.   
                                                

י' סיון תשע"ב - 41431/05/2012



Trade Mark No. 238374 מספר סימן

Application Date 12/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Address: 2 Tianhu Road, Hefei, Anhui,, New & High 
Technology Industrial Development Zone, People's 
Republic of China

Identification No.: 802036

A corporation organized and existing under the laws of P. 
R. China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Inverters [electricity]; Current rectifiers; Electric 
apparatus for commutation; Electric installations for 
the remote control of industrial operations; 
Distribution boxes [electricity]; Electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; 
Accumulators, electric; Solar batteries; Voltage 
stabilizing power supply; Converters, electric; all 
included in class 9.

ממירים [חשמל]; ממירי זרם; מכשיר חשמלי לתקשורת; 
התקנות חשמליות לשלט רחוק של פעולות תעשייתיות; 

מפסקים ראשיים חשמליים; מכשיר אלקטרו-דינאמי לשלט 
רחוק של אותות; מצברים, חשמלי; סוללות סולריות; ספק כוח 
מייצב מתח; ממירים, חשמלי; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

י' סיון תשע"ב - 41531/05/2012



Trade Mark No. 238376 מספר סימן

Application Date 12/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WINBO-DONGJIAN AUTO ACCESSORIES 
MANUFACTURING CO., LTD.

Address: #B333 LECONG AVENUE WEST, LECONG 
TOWN,, SHUNDE DISTRICT,FOSHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, People's Republic of China

Identification No.: 802037

A corporation organized and existing under the laws of P. 
R. China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Sports cars; Automobiles; Hoods for vehicle engines; 
Hoods for vehicles; Hubs for vehicle wheels; 
Bumpers (Vehicle –); Bodies for vehicles; Lifts 
(Tailboard –) [parts of land vehicles]; Trailer hitches 
for vehicles; Luggage carriers for vehicles; Luggage 
nets for vehicles; Vehicle running boards; Ski carriers 
for cars; Caps for vehicle petrol [gas] tanks; Rearview 
mirrors; Anti-dazzle devices for vehicles; all included 
in class 12.

מכוניות ספורט; רכבים; ברדסים למנועי רכב; ברדסים לרכבים; 
מרכזי דיסקים לגלגלי רכב; פגוש ( רכב - ); מרכבים לרכבים; 
רמפות העמסה (דפנות אחוריות במשאיות ) [ חלקים של רכבי 
אדמה]; ווי גרירה למשאיות; מנשאי מטען לרכבים; רשתות 
למטענים עבור רכבים; מדרגות לרכבים; התקן לנשיאת 

מגלשות למכוניות; מכסים למיכלי בנזין ברכבים( דלק ); מראות 
אחוריות; התקנים למניעת סנוור לרכבים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .12

                                    

י' סיון תשע"ב - 41631/05/2012



PRESS

Trade Mark No. 238377 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 15/02/2011, No. 51803/2011 שוויץ, 15/02/2011, מספר 51803/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 41731/05/2012



Trade Mark No. 238378 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 16/02/2011, No. 51804/2011 שוויץ, 16/02/2011, מספר 51804/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 41831/05/2012



Trade Mark No. 238379 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 15/02/2011, No. 51801/2011 שוויץ, 15/02/2011, מספר 51801/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 41931/05/2012



FWD

Trade Mark No. 238380 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 10/02/2011, No. 51624/2011 שוויץ, 10/02/2011, מספר 51624/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 42031/05/2012



Trade Mark No. 238381 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, CH-2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, 67137, 
Sonol Tower, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137, מגדל סונול, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers’ articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק, 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות ניר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; 

גפרורים                                                                         
                                                                                    

                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 09/03/2011, No. 52850/2011 שוויץ, 09/03/2011, מספר 52850/2011

Class: 34 סוג: 34

י' סיון תשע"ב - 42131/05/2012



SunSee

Trade Mark No. 238383 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orgon Industries (1972) LTD. שם: אורגון מעצב החלונות בע"מ

Address: Bat Yam, Israel כתובת : בת ים, ישראל

Identification No.: 510607930מספר זיהוי: 510607930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Curtains, shutters, blinds, crushing, portioning and 
screens made of metals, hooks, holds, rings, skates 
and accessories for this use; all included in class 6.

וילונות, , תריסים, צלונים, מחצות ומסכים העשויים מתכות, 
ורים, מחזיקים, טבעות, גלגליות ואביזרים לשימוש הנ"ל; 

הנכללים כולם בסוג 6.                                                       
          

Class: 20 סוג: 20

Curtains, shutters, blinds, crushing, portioning and 
screens made of wood, PVC vinyl and accessories 
for this use; all included in class 20.

 PVC ,וילונות, תריסים, צלונים, מחיצות ומסכים העשויים מעץ
ואביזרים לשימוש הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 20.                   

                                                                

Class: 24 סוג: 24

Curtains, shutters, blinds, crushing, portioning and 
screens made of textile goods and accessories for 
this use; all included in class 24.

וילונות, תריסים, צלונים, מחצות ומסכים העשויים אריגים 
ומוצרי אריגה ואביזרים לשימוש עם הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 

                                                     .24

י' סיון תשע"ב - 42231/05/2012



סאן. סי
Trade Mark No. 238384 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orgon Industries (1972) LTD. שם: אורגון מעצב החלונות בע"מ

Address: בת ים, ישראל כתובת : בת ים, ישראל

Identification No.: 510607930מספר זיהוי: 510607930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

Address: 1 Azrieli Center, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Curtains, shutters, blinds, crushing, portioning and 
screens made of metals, hooks, holds, rings, skates 
and accessories for this use; all included in class 6.

וילונות, , תריסים, צלונים, מחצות ומסכים העשויים מתכות, 
ורים, מחזיקים, טבעות, גלגליות ואביזרים לשימוש הנ"ל; 

הנכללים כולם בסוג 6.                                                       
          

Class: 20 סוג: 20

Curtains, shutters, blinds, crushing, portioning and 
screens made of wood, PVC vinyl and accessories 
for this use; all included in class 20.

 PVC ,וילונות, תריסים, צלונים, מחיצות ומסכים העשויים מעץ
ואביזרים לשימוש הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 20.                   

                                                                

Class: 24 סוג: 24

Curtains, shutters, blinds, crushing, portioning and 
screens made of textile goods and accessories for 
this use; all included in class 24.

וילונות, תריסים, צלונים, מחצות ומסכים העשויים אריגים 
ומוצרי אריגה ואביזרים לשימוש עם הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 

                                                     .24

י' סיון תשע"ב - 42331/05/2012



DIOR SVELTE
BODY DESIRE

Trade Mark No. 238388 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 1382

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics products for body care, cosmetics 
slimming products, all included in Class 3.

תכשירים קוסמטיים לטיפוח הגוף, תכשירי הרזייה קוסמטיים, 
הנכללים בסוג 3.                                     

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 02/12/2010, No. 103787297 צרפת, 02/12/2010, מספר 103787297

Class: 3 סוג: 3

י' סיון תשע"ב - 42431/05/2012



DERMABOND ADVANCED

Trade Mark No. 238390 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Topical skin adhesive; all included in class 5. דבקים מקומיים לעור; הנכללים כולם בסוג 5.               

י' סיון תשע"ב - 42531/05/2012



LISTERINE INTELLIDENT

Trade Mark No. 238393 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated mouthwash; toothpaste; dentifrice; all 
included in class 3.           

מי פה שאינם תרופתיים; משחת שיניים; תכשירים לניקוי 
שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 5 סוג: 5

Medicated mouthwash; medicated toothpaste; 
medicated dentrifrice; all included in class 5.

מי פה תרופתיים; משחת שיניים תרופתית; תכשירים תרופתיים 
לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 5.   

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes, dental floss, dental flossers; all 
included in class 21.

מברשות שיניים, חוט דנטלי, פלוסרים דנטאליים; הנכללים כולם 
בסוג 21.           

י' סיון תשע"ב - 42631/05/2012



GO FRESH

Trade Mark No. 238395 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SKIES INTERNATIONAL LLC

Address: 2875 NE 191 Street, Suite 800, Miami, Florida 
33180, U.S.A.

Identification No.: 802040

Florida limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bubble gum; chewing gum. מסטיקים; גומי לעיסה.         

י' סיון תשע"ב - 42731/05/2012



Trade Mark No. 238396 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, ישראל

Identification No.: 520032442מספר זיהוי: 520032442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation services of aluminum products; all 
included in class 37.

שירותי התקנה של מוצרי אלומיניום; הנכללים כולם בסוג 37.   
                            

י' סיון תשע"ב - 42831/05/2012



Trade Mark No. 238399 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1102864 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: RENALSENSE LTD. שם: רנל-סנס בע"מ

Address: c/o Maayan Ventures, P.O.B. 10, Omer, Israel כתובת : אצל חממת מעיין, ת.ד. 10, עמר, ישראל

Identification No.: 514278266מספר זיהוי: 514278266

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Diagnostic apparatus for medical purposes in the 
renal field; disposable (non-invasive) sensors for 
medical use; all included in class 10.

התקן דיאגנוסטי למטרות רפואיות בתחום הכליות; סנסורים 
לשימוש חד פעמי (שאינם פולשניים) לשימוש רפואי; הנכללים 

כולם בסוג 10.                                       

י' סיון תשע"ב - 42931/05/2012



QW-K

Trade Mark No. 238400 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brooks Sports, Inc.

Address: 19910 North Creek Parkway, Suite 200, Bothell, 
Washington, 98011, U.S.A.

Identification No.: 801988

Washington corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, sports apparel and clothing; all included in 
class 25

הנעלה, ביגוד ספורט והלבשה; הנכללים כולם בסוג 25           
                      

י' סיון תשע"ב - 43031/05/2012



LISTERINE THERACLEAN

Trade Mark No. 238403 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated mouthwash; toothpaste; dentifrice; all 
included in class 3.           

מי פה שאינם תרופתיים; משחת שיניים; תכשירים לניקוי 
שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 5 סוג: 5

Medicated mouthwash; medicated toothpaste; 
medicated dentrifrice; all included in class 5.

מי פה תרופתיים; משחת שיניים תרופתית; תכשירים תרופתיים 
לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 5.   

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes, dental floss, dental flossers; all 
included in class 21.

מברשות שיניים, חוט דנטלי, פלוסרים דנטאליים; הנכללים כולם 
בסוג 21.           

י' סיון תשע"ב - 43131/05/2012



ELMN8

Trade Mark No. 238404 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brooks Sports, Inc.

Address: 19910 North Creek Parkway, Suite 200, Bothell, 
Washington, 98011, U.S.A.

Identification No.: 801988

Washington corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, sports apparel and clothing; all included in 
class 25

הנעלה, ביגוד ספורט והלבשה; הנכללים כולם בסוג 25           
                      

י' סיון תשע"ב - 43231/05/2012



Trade Mark No. 238410 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ANAMA L.L.C 

Address: 16TH AVE, P.O.B. 20725, MIAMI FLORIDA, 
33179, U.S.A.

Identification No.: 72732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב, 64921, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footware, headgear; T-shirt, shirts, pants, 
denims, tracksuits, headwear, shorts, jackets, jeans, 
tank tops, tights, coats, night wear, shawls, sport 
wear, namely shorts; all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; חולצות, חולצות טי-שירט, 
מכנסיים, מכנסיים קצרים, כובעים, ז'קטים, ג'קטים, גופיות, 

גרביונים, פיג'מות ובגדי ספורט; הנכללים כולם בסוג 25.         
                                                                              

י' סיון תשע"ב - 43331/05/2012



RELEXSATIN

רילקסטין
Trade Mark No. 238412 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NAVA H&W LTD שם: נאוה בריאות ואיכות חיים בע"מ 

Address: 7 Ben Shalom St., Herzliya, 46408, Israel כתובת : רח' בן שלום 7, הרצליה, 46408, ישראל

Identification No.: 513928358מספר זיהוי: 513928358

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Supplement for the treatment of problems, anxiety, 
stress, depression, relaxing, tension; included in 
class 5.

תוסף תזונה לסיוע וטיפול בלחץ, מתח, חרדה, הרגעה, דיכאון; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

              

י' סיון תשע"ב - 43431/05/2012



GASTRADIN

גסטרדין
Trade Mark No. 238413 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NAVA H&W LTD שם: נאוה בריאות ואיכות חיים בע"מ 

Address: רח' בן שלום 7, הרצליה, 46408, ישראל כתובת : רח' בן שלום 7, הרצליה, 46408, ישראל

Identification No.: 513928358מספר זיהוי: 513928358

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Supplement for the tretment of digestive problems, 
candida and swelling diabolical; all included in class 
5.

תוסף תזונה לסיוע וטיפול בלחץ, מתח, חרדה, הרגעה, דיכאון; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

          

י' סיון תשע"ב - 43531/05/2012



Trade Mark No. 238414 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NAVA H&W LTD שם: נאוה בריאות ואיכות חיים בע"מ 

Address: רח' בן שלום 7, הרצליה, 46408, ישראל כתובת : רח' בן שלום 7, הרצליה, 46408, ישראל

Identification No.: 513928358מספר זיהוי: 513928358

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutrition supplement; included in class 5.                                    .5 תוסף תזונה; הנכלל בסוג

י' סיון תשע"ב - 43631/05/2012



LiveDiff

Trade Mark No. 238415 מספר סימן

Application Date 05/06/2011 תאריך הגשה

 בעלים

שם: גליאל 3.14 בע"מ

כתובת : חי טייב 4, רמת גן, 52272, ישראל

מספר זיהוי: 511869372

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for reducing the number of 
servers and bandwidth usage of websites; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב לצמצום כמות השרתים ורוחב הפס של אתרי 
אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.                                         

                          

י' סיון תשע"ב - 43731/05/2012



Trade Mark No. 238417 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Musseri Avi  שם: מוסרי אבי

Address: Abba Kovner 7 st, Rishon Ie Zion, Israel כתובת : אבא קובנר 7, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 27761626מספר זיהוי: 27761626

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Supplied food and drinks; included in class 43. הספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.                 

י' סיון תשע"ב - 43831/05/2012



CARROUSEL

קרוסל
Trade Mark No. 238421 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cohen-Aloro Stephan  שם: כהן אלורו - סטפן

Address: Rambam st 2, Raanana, Israel כתובת : רח' רמב"ם 2, רעננה, ישראל

Identification No.: 017931791מספר זיהוי: 017931791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sylvie Girard-Stein

Address: Derech beit lechem 106/19, Jerusalem, Israel

שם: סילבי ג'ארד-שטיין, עו"ד 

כתובת : רח' דרך בית לחם 106/19, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

providing food and drink ; all included in class 43 הספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43                         
  

י' סיון תשע"ב - 43931/05/2012



ORAVANCE

Trade Mark No. 238422 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated mouthwash; toothpaste; dentifrice; all 
included in class 3.           

מי פה שאינם תרופתיים; משחת שיניים; תכשירים לניקוי 
שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 5 סוג: 5

Medicated mouthwash; medicated toothpaste; 
medicated dentrifrice; all included in class 5.

מי פה תרופתיים; משחת שיניים תרופתית; תכשירים תרופתיים 
לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 5.   

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes, dental floss, dental flossers; all 
included in class 21.

מברשות שיניים, חוט דנטלי, פלוסרים דנטאליים; הנכללים כולם 
בסוג 21.           

י' סיון תשע"ב - 44031/05/2012



ATI 415-MIL

Trade Mark No. 238423 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ATI Properties, Inc.

Address: Albany, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 51574

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Specialty steel for armor plate; all included in class 6. פלדה ייחודית עבור לוחית שריון; הנכללים כולם בסוג 6.           
  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 03/06/2011, No. 85/337,404 ארה"ב, 03/06/2011, מספר 85/337,404

Class: 6 סוג: 6

י' סיון תשע"ב - 44131/05/2012



HEDY'S

Trade Mark No. 238425 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Augenbraun & Associates

Address: 4695 Main Street, Bridgeport, Connecticut, 
06606, U.S.A.

Identification No.: 802043

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד. 2273, רחובות, 76122, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; lip balm; all included in Class 3. תכשירי קוסמטיקה, שפתון; הכל כלול בסוג 3.           

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 15/02/2011, No. 85242379 ארה"ב, 15/02/2011, מספר 85242379

Class: 3 סוג: 3

י' סיון תשע"ב - 44231/05/2012



Trade Mark No. 238450 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077790 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANGYU CITY XINGBAO UMBRELLA 
INDUSTRY CO., LTD.

Address: Linghui Street,,Xietang Zhen,,Shangyu City, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 72742

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Pelts; purses; backpacks; briefcases; trimmings of 
leather for furniture; leather straps; umbrella or 
parasol ribs; umbrellas; umbrella handles; 
alpenstocks.

י' סיון תשע"ב - 44331/05/2012



Trade Mark No. 238453 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077815 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Yi Wu New Green Biological Engineering Co., 
Ltd.

Address: Niansanli Yidong Industrial Zone, Yi Wu, 
People's Republic of China

Identification No.: 72745

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Calculating machines; optical data media; 
mechanical signs; flash-bulbs (photography); magic 
lanterns; optical communication equipment; semi-
conductors; optical condensers; fluorescent screens; 
galvanic cells.

Class: 11 סוג: 11

Lamps; lighting apparatus for vehicles; solar 
furnaces; acetylene burners; hot air bath fittings; 
radiators, electric; friction lighters for igniting gas.

Class: 42 סוג: 42

Technical research; engineering; consultancy in the 
field of energy-saving; research in the field of 
environmental protection; physics (research); 
architecture; industrial design; computer software 
consultancy; material testing; quality control.

י' סיון תשע"ב - 44431/05/2012



Trade Mark No. 238468 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078080 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Evonik Goldschmidt GmbH

Address: Goldschmidtstr. 100, 45127 Essen, Germany

Identification No.: 72635

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, namely chemical 
ingredients, chemical additives and chemical 
auxiliaries for the manufacture of cosmetics and 
cosmetic and pharmaceutical products.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 12/01/2011, No. 
9651985

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/01/2011, מספר 9651985

Class: 1 סוג: 1

י' סיון תשע"ב - 44531/05/2012



Trade Mark No. 238470 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078152 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; vegetable juices for cooking; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products 
excluding ice cream; petit-suisse cheeses; frozen 
petit-suisse cheeses; edible oils and fats; weed 
extracts for food.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, cereal based snack foods; bread, 
pastry and confectionery, namely cookies, waffles, 
cakes, pastries, peanut confectionery, almond 
confectionery, caramels, sweetmeats, licorice, 
peppermint sweets, chocolate sweets, candy for 
food, marzipan, confectionery, namely, pastilles, 
biscuits, fondants, frozen confectionery, fruit jellies; 
ices, namely, ice cream, Italian ice, ice milk; Russian 
ravioli (pelmenis) (ravioli-type filled dumplings), 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces [condiments]; spices; ice for 
refreshment.

Class: 32 סוג: 32

Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, lemonade, soft drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages, namely, concentrates and 
powders used in the preparation of soft drinks.

י' סיון תשע"ב - 44631/05/2012



 Owners

Name: Sovmestnoe obchtchestvo s ogranitchennoi 
otvetstvennostiou "Morozprodoukt"

Address: d. 133, k. 5, oul. Oktiabrskaia,,g. Marina 
Gorka,,, 222810 Minskaia obl., Belarus

Identification No.: 71694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions, wholesale and retail 
services for meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; vegetable juices for cooking; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; petit-
Suisse cheeses; frozen petit-Suisse cheeses; edible 
oils and fats; weed extracts for food, Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, cereal 
based snack foods; bread, pastry and confectionery, 
namely cookies, waffles, cakes, pastries, peanut 
confectionery, almond confectionery, caramels, 
sweetmeats, licorice, peppermint sweets, chocolate 
sweets, candy for food, fruit jellies, marzipan, 
confectionery, namely, pastilles, biscuits, fondants, 
frozen confectionery, fruit jellies; ices, namely, ice 
cream, Italian ice, ice milk; Russian ravioli (pelmenis) 
(ravioli-type filled dumplings), honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
[condiments]; spices; ice for refreshment, Beer; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, lemonade, soft drinks; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely, concentrates and powders used 
in the preparation of soft drinks.

י' סיון תשע"ב - 44731/05/2012



Trade Mark No. 238475 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078221 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SINOCHEM CORPORATION

Address: 28 Fuxingmennei Street,,Xicheng District, 
Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 72754

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical agents for manufacturing dyestuffs.

Class: 2 סוג: 2

Dyes; pigments; paints; coatings (paints); printing ink.

י' סיון תשע"ב - 44831/05/2012



Trade Mark No. 238476 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078240 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WH SELFINVEST SA

Address: L-1150 Route d'Arlon 291, Luxembourg

Identification No.: 72755

(Luxembourg SA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Securities brokerage; financial management of 
portfolios.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 04/02/2011, No. 1218243 בנלוקס, 04/02/2011, מספר 1218243

Class: 36 סוג: 36

י' סיון תשע"ב - 44931/05/2012



Trade Mark No. 238479 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0802996 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72035

(Denmark Danish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical instruments and apparatus for 
incontinence; aids and rehabilitation devices for use 
in the treatment of incontinence patients, including 
uridomes, urisheaths, catheters, bags, envelopes 
and receptacles for the collection of excretions from 
the human body, accessories for all the 
aforementioned goods; bandages (not included in 
other classes), as well as other sealing devices in the 
form of discs, rings, strips or bands for medical use, 
fastenings for attaching bandages and collecting 
receptacles to the human body.

י' סיון תשע"ב - 45031/05/2012



Trade Mark No. 238481 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0852618 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Playtop Licensing Limited

Address: Brunel House, Jessop Way,,Newark, 
Nottinghamshire NG24 2ER, United Kingdom

Identification No.: 72759

(England and Wales Organised and existing under the 
laws of England and Wales)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic floor surfacing materials for sports, 
games, play surfaces, athletics and gymnastic 
purposes; building materials; floors and surfaces of 
rubber, plastic or elastic materials for use in play 
areas, children's play areas, sporting grounds, 
athletic grounds, gymnasia, impact absorbing 
children's play areas, tennis courts and athletic tracks 
and materials comprising rubber, plastic or elastic 
materials for use in making paths; floor coverings for 
gymnastic areas and impact absorbing children's play 
areas.

י' סיון תשע"ב - 45131/05/2012



Trade Mark No. 238482 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0855829 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mintel International Group Ltd

Address: 18/19 Long Lane, London EC1A 9PL, United 
Kingdom

Identification No.: 72760

(United Kingdom A United Kingdom Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Provision of commercial and/or business information, 
news and analysis from or by means of databases; 
market research services, namely provision of 
images, editorial analysis and other details and 
information in relation to consumer packaged goods 
from or by means of databases; market research 
services, namely provision of images, editorial 
analysis and other details and information in relation 
to new product trends from or by means of 
databases.

י' סיון תשע"ב - 45231/05/2012



Trade Mark No. 238483 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0861288 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72035

(Denmark Danish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Hygienic, medical and surgical bandages (not 
included in other classes) for incontinence patients 
and for use in the treatment of incontinence patients; 
adhesive tapes and adhesive bands for medical 
purposes; sanitary towels, sanitary napkins, belts for 
sanitary napkins, belts for sanitary towels, sanitary 
underwear; plasters and materials for dressings, 
including those in the form of towels and bandages; 
tampons for hygienic and surgical use; 
pharmaceutical preparations for the skin.

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical instruments and apparatus, aid 
and rehabilitation devices for patients or for the 
treatment of incontinence patients and/or for the 
prevention of incontinence, including uridomes, 
urisheaths, urinals, flexible hoses, tubes and tube 
joints for medical use, bags, collectors and 
receptacles for the collection of excretions from the 
human body, bandages (not included in other 
classes), as well as other sealing devices in the form 
of discs, rings, strips or bands for medical use, and 
elastic belts for holding bags, catheters, collectors 
and receptacles in place; surgical and medical 
devices in the form of stimulating apparatus for the 
rehabilitation of muscles, instruments and apparatus 
for the treatment of the urinary system.

י' סיון תשע"ב - 45331/05/2012



Trade Mark No. 238484 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0973802 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unilabs SA

Address: Place de Cornavin 12, CH-1206 Genève, 
Switzerland

Identification No.: 72761

(Switzerland Société Anonyme (S.A.))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; 
consultancy services relating to medicine, as well as 
veterinary medicine, pharmacy and similar fields, 
namely medical, pharmacy and veterinary analysis; 
clinical tests on healthy or unhealthy human beings 
or animals to study the effects of a medicine or a 
treatment method; radiology services; X-ray 
examinations; ultrasound examinations.

י' סיון תשע"ב - 45431/05/2012



Trade Mark No. 238486 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1022107 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Youngman Automobile Group Co., Ltd.

Address: M-09 Zone, Industrial Area,,Jinhua, 321017 
Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 72763

(P.R. CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
cars; trucks; passenger cars; small-sized 
automobiles; automobile bodies; automobile seats; 
engines for land vehicles; automobile chassis; 
rearview mirrors; trailers; cable cars; handcarts; 
sleighs; tires for vehicle wheels; windows for 
vehicles.

י' סיון תשע"ב - 45531/05/2012



Trade Mark No. 238487 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1032427 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BB&R SPIRITS LIMITED

Address: 3 St. James's Street, London SW1A 1EG, 
United Kingdom

Identification No.: 72764

(A company incorporated under the laws of England and 
Wales)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Whisky, wines, spirits; alcoholic beverages; ginger 
liqueurs.

י' סיון תשע"ב - 45631/05/2012



Trade Mark No. 238489 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1042760 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHANG ZHONG WU

Address: Room 504, Block 8,,Hongyang Xincheng, 
Yangqiao Roa, Fujian Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 72765

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Imitation leather; purses; animal skins; umbrellas; 
walking sticks; harness straps; backpacks; gut for 
making sausages; trimmings of leather for furniture; 
leather straps.

Class: 24 סוג: 24

Textile material; curtains of textile or plastic; tapestry 
(wall hangings), of textile; labels of cloth; towels of 
textile; bedspreads; table linen, not of paper; washing 
mitts; flags, not of paper; place mats, not of paper.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes (clothing); swimsuits; waterproof 
clothing; shoes; gymnastic shoes; hats; hosiery; 
scarves; girdles; shower caps; gloves (clothing); 
masquerade costumes; clothing for gymnastics.

י' סיון תשע"ב - 45731/05/2012



Trade Mark No. 238490 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054528 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dreiturm GmbH

Address: Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1, 36396 Steinau an 
der Straße, Germany

Identification No.: 72766

(Germany GMBH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and beauty care products, in particular 
cosmetic creams and lotions for cosmetic purposes; 
soaps; perfumery, hair lotions.

י' סיון תשע"ב - 45831/05/2012



Trade Mark No. 238511 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Longitude Limited

Address: 611-619 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong Sar,, Hong Kong

Identification No.: 802050

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

watches; wristwatches; clocks; electric clocks and 
watches; stopwatches; mechanical clocks; quartz 
clocks; electronic alarm clocks; wall clocks; watch 
chains; cases for watches; watch springs; watch 
glasses; watch buckles; all included in class 14.

שעוני יד; שעוני יד; שעוני קיר; שעוני יד ושעוני קיר חשמליים; 
סטופרים; שעונים מכאניים; שעוני קווארץ; שעונים מעוררים 
אלקטרוניים; שעוני קיר; שרשראות לשעון; נרתיקים לשעונים; 
קפיצים לשעונים; זכוכיות לשעון; אבזמים לשעון; הנכללים כולם 

בסוג 14.                           

י' סיון תשע"ב - 45931/05/2012



CYCLONES

Trade Mark No. 238515 מספר סימן

Application Date 12/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ABELLIO LIMITED

Address: Suite 9, Anglesea House, Carysfort Avernue, 
Blackrock Co. Dublin, Ireland

Identification No.: 72771

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, being in the form of pre-rolled tubes; 
included in class 34.

טבק, בצורה של שפורפרות לפני גלילה; הנכלל כולם בסוג 34.  
                             

י' סיון תשע"ב - 46031/05/2012



WYSE CLOUD CONFIGURATION

Trade Mark No. 238517 מספר סימן

Application Date 12/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, computer software and virtual 
machines for allowing interaction between multiple 
processing devices, namely, accessing, processing, 
translating and communicating information between 
multiple processing devices, namely, data centers, 
telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants, smartphones, computers, laptop 
computers, handheld computers, server devices, 
portable computerized devices, namely, multimedia 
devices, namely, portable media players, audio 
devices, video devices; all included in class 9.

חומרות מחשב, תוכנות מחשב ומכונות וירטואליות המאפשרות 
אינטראקציה בין מתקני עיבוד רבים, דהיינו מתן גישה, עיבוד, 
תרגום ותקשורת של מידע בין מתקני עיבוד רבים, דהיינו מרכזי 
נתונים, מכשירי טלפון, מכשירי טלפון ניידים, עזרים דיגיטליים 
אישיים, טלפונים חכמים, מחשבים, מחשבים נשאים, מחשבי 
כף היד, מתקני שרת, מתקנים ממוחשבים ניידים, דהיינו, 
מתקני מולטימדיה, דהיינו מנגני מצע ניידים, מתקני אודיו, 

מתקני וידאו; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely acting as an application 
service provider in the field of online computer 
software for allowing interaction between multiple 
processing devices, namely, accessing, processing, 
translating, and communicating information between 
multiple processing devices, namely, data centers, 
telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants, smartphones, computers, laptop 
computers, handheld computers, server devices, 
portable computerized devices, namely, multimedia 
devices, namely, portable media players, audio 
devices, video devices; all included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו פעולה של מעניק שירות יישומי בתחום 
של תוכנות מחשב בזמן אמיתי המאפשרות אינטראקציה בין 
מתקני עיבוד רבים, דהיינו מתן גישה, עיבוד, תרגום ותקשורת 
של מידע בין מתקני עיבוד רבים, דהיינו מרכזי מידע, מכשירי 
טלפון, מכשירי טלפון ניידים, עזרים דיגיטליים אישיים, טלפונים 
חכמים, מחשבים, מחשבים נשאים, מחשבי כף היד, מתקני 
שרת, מתקנים ממוחשבים ניידים, דהיינו, מתקני מולטימדיה, 
דהיינו מנגני מצע ניידים, מתקני אודיו, מתקני וידאו; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 22/04/2011, No. 85/302,112 ארה"ב, 22/04/2011, מספר 85/302,112

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

י' סיון תשע"ב - 46131/05/2012



 Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

Address: 3471 N. First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 68820

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

י' סיון תשע"ב - 46231/05/2012



OVA1

Trade Mark No. 238524 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vermillion, Inc.

Address: Austin, Texas, 78738, U.S.A.

Identification No.: 72772

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagents for scientific or medical research use, all 
included in class 1.

ראגנטים לשימוש במחקר מדעי או רפואי, הנכללים כולם בסוג 
                                   .1

Class: 9 סוג: 9

Software utilized to analyze biomarkers in the field of 
cancer research, diagnosis and treatment, all 
included in class 9.

תוכנה לניתוח סמנים ביולוגיים בתחומי הטיפול, האבחון 
והמחקר בסרטן, הנכללים כולם בסוג 9.                               

                                            

י' סיון תשע"ב - 46331/05/2012



Trade Mark No. 238525 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vermillion, Inc.

Address: Austin, Texas, 78738, U.S.A.

Identification No.: 72772

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagents for scientific or medical research use, all 
included in class 1.

ראגנטים לשימוש במחקר מדעי או רפואי, הנכללים כולם בסוג 
                                   .1

Class: 9 סוג: 9

Software utilized to analyze biomarkers in the field of 
cancer research, diagnosis and treatment, all 
included in class 9.

תוכנה לניתוח סמנים ביולוגיים בתחומי הטיפול, האבחון 
והמחקר בסרטן, הנכללים כולם בסוג 9.                               

                                            

י' סיון תשע"ב - 46431/05/2012



ACROYOGA

Trade Mark No. 238527 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AcroYoga, Inc.

Address: 1442A Walnut St. #461, Berkeley, California 
94709, U.S.A.

Identification No.: 802051

California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Yoga instruction; conducting seminars and 
workshops in yoga for students and teachers.

הדרכת יוגה; ניהול סמינרים וסדנאות של יוגה עבור סטודנטים 
ומורים.                                               

י' סיון תשע"ב - 46531/05/2012



Trade Mark No. 238528 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Sporting Exchange Ltd

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 64085

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Gambling, gaming and betting services; betting 
exchange services; on-line and telephone gambling, 
gaming, betting and betting exchange services; 
lottery services; provision of horse racing data and 
information; on-line racing publications (non-
downloadable); betting tips, online gaming and 
spread betting; all included in class 41.

שירותי הימורים, משחקי מזל, והתערבויות; שירותי חילופי 
התערבויות; שירותי הימורים, משחקי מזל, התערבויות וחילופי 
התערבויות מקוונים וטלפוניים; שירותי לוטו; אספקה של נתונים 
ומידע על מרוצי סוסים; פרסומי מרוצים מקוונים (לא להורדה); 
טיפים להתערבויות, משחקי מזל והתערבויות מרווח מקוונים; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 28/03/2011, No. 2576656 ממלכה מאוחדת, 28/03/2011, מספר 2576656

Class: 41 סוג: 41

י' סיון תשע"ב - 46631/05/2012



Trade Mark No. 238529 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1114978 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Land and C4I Ltd. שם: אלביט מערכות יבשה ותקשוב בע"מ

Address: 5 HaGavish, Netanya, 42507, Israel כתובת : הגביש 5, נתניה, 42507, ישראל

Identification No.: 514046283מספר זיהוי: 514046283

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Command and control systems consisting primarily of 
computer hardware, computer software for planning 
and managing military operations, 
telecommunications transmitters and receivers, 
global positioning system transmitters, global 
positioning system receivers, global positioning 
system network interface devices and parts for the 
aforesaid goods; all included in class 09.

מערכות שליטה ובקרה המורכבות בעיקר מחומרת מחשב, 
תוכנת מחשב לתכנון וניהול מבצעים צבאיים, שדרי ומקלטי 
טלקומוניקציה, שדרי מערכת מיקום גלובלית, מקלטי מערכת 
מיקום גלובלית, מכשירי ממשק רשת מערכת מיקום גלובלית 

וחלקים עבור הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 09.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

י' סיון תשע"ב - 46731/05/2012



VNO - S2

Trade Mark No. 238530 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Land and C4I Ltd. שם: אלביט מערכות יבשה ותקשוב בע"מ

Address: 5 HaGavish, Netanya, 42507, Israel כתובת : הגביש 5, נתניה, 42507, ישראל

Identification No.: 514046283מספר זיהוי: 514046283

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and computer software platform 
for wireless and satellite-based two way broad band 
interactive satellite system; all included in class 09.

פלטפורמת חומרת מחשב ותוכנת מחשב למערכת לווין 
אינטראקטיבית בעלת פס רחב דו-כיווני מבוססת לווין 

ואלחוטית; הנכללים כולם בסוג 09.                                     
                            

י' סיון תשע"ב - 46831/05/2012



כלורן
Trade Mark No. 238535 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bromine Compounds Ltd. שם: תרכובות ברום בע"מ

Address: Beer Sheva, Israel כתובת : ת.ד. 180, באר שבע, ישראל

Identification No.: 2186מספר זיהוי: 2186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד. 5352, באר שבע, 84152, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Water treatment chemicals for potable water, 
swimming pools, waste water treatment, industrial 
use, and agricultural use; all included in class 1.

כימיקלים לטיפול במים עבור מי שתייה, בריכות שחייה, טיפול 
במי שפכים, שימוש תעשייתי ושימוש חקלאי; הנכללים כולם 

בסוג 1.                                                               

Class: 11 סוג: 11

Water treatment equipment for potable water, 
swimming pools, waste water treatment, industrial 
use, and agricultural use; all included in class 11.

ציוד לטיפול במים עבור מי שתייה, בריכות שחייה, טיפול במי 
שפכים,  שימוש תעשייתי ושימוש חקלאי; הנכללים כולם בסוג 

                                                                     .11

י' סיון תשע"ב - 46931/05/2012



Trade Mark No. 238536 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Liat Ramati-Navon שם: ליאת רמתי-נבון

Address: Sadot 8/8 Street, Ness Ziona, Israel כתובת : רחוב שדות 8/8, נס ציונה, ישראל

Identification No.: 032135766מספר זיהוי: 032135766

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Merav Shalit, Iawyer 

Address: Haogen 7 st, Ness Ziona, 74208, Israel

שם: מירב שליט, עו"ד 

כתובת : רח' העוגן 7, נס ציונה, 74208, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training, lectures, seminars, courses and workshops 
in the fields of self-identity, choice, leadership and 
relationshp; all included in class 41.

הדרכות, הרצאות, סמינרים, קורסים וסדנאות בנושאי זהות 
עצמית, בחירה, מנהיגות ומערכות יחסים; הנכללים כולם בסוג 

                                                                       .41

י' סיון תשע"ב - 47031/05/2012



Trade Mark No. 238544 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shine S.M import & marketing watches LTD שם: שיין ש.מ יבוא ושיווק שעונים בע"מ

Address: Hashibolim st 3/2, Gan-yavne, Israel כתובת : רח' השיבולים 3/2, גן יבנה, ישראל

Identification No.: 514435213מספר זיהוי: 514435213

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; all included in class 14.

תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים; 
הנכללים כולם בסוג 14.                                               

י' סיון תשע"ב - 47131/05/2012



ALGABO

Trade Mark No. 238546 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ALGABO S.A.

Address: EEUU 5133, Tortuguitas, Buenos Aires, 1667, 
Argentina

Identification No.: 802053

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5, תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cologne, shampoo. conditioner, talcum (foot and 
perfumed), oil, wipes, soap, hair gel, deodorant, 
antiperspirant, sunscreen, sun block, after sun gel, 
tanning oil, cream, nail polish remover, hand sanitizer 
with alcohol, shaving foam, hair repair and hair 
treatment, mouth wash, toothpaste, after shave, 
combing cream, repellent, multipurpose cleaner, 
degreaser, glass cleaner, ironing spray, fabric 
fragrance, fabric softener; all included in Class 3         
                                                                                    
    

מי קולון, שמפו, מרכך, טלק (לרגל ומבושם), שמן, מגבונים, 
סבון, ג'ל לשיער, דאודורנט, נוגד הזעה, תכשירים להגנה מפני 
השמש, תכשירים לחסימת קרני השמש, תכשירים לשימוש 
לאחר חשיפה לשמש, שמן שיזוף, קרם, מסיר לקים, מחטא 
לידיים עם אלכוהול, קצף גילוח, תכשירים לתיקון השיער 

ולטיפול השיער, מי פה, משחת שיניים, תכשירים לאחר הגילוח 
(אפטר שייב), קרם לסירוק, תכשירים דוחי אובייקטים, תכשירי 
ניקוי רב שימושיים, מסיר שומנים, תכשיר לניקוי זכוכיות, ספריי 

לגיהוץ, תכשירים לבישום בדים, תכשירים לריכוך בדים; 
הנכללים כולם בסוג 3

י' סיון תשע"ב - 47231/05/2012



אינבסטים
Trade Mark No. 238548 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INVESTEAM HOLDINGS 2001 LTD שם: אינבסטים החזקות 2001 בע"מ

Address: 88 Hahashmonaim st, P.O.B. 20681, Tel Aviv, 
61206, Israel

כתובת : רח' החשמונאים 88, ת.ד. 20681, תל אביב, 61206, 
ישראל

Identification No.: 513098160מספר זיהוי: 513098160

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaniv & Co., Adv.

Address: 9 Sir Moses Montifiore St., P.O.B. 29590, Tel 
Aviv, 61294, Israel

שם: יניב ושות', עו"ד

כתובת : רח' השר משה מונטיפיורי 9, ת.ד. 29590, תל אביב, 
61294, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Services in the field of real estate; real estate 
brokerage; real estate holding, management and 
maintenance; real estate marketing; real estate 
entrepreneurship; construction entrepreneurship; 
selling real estate; rental property; real estate 
condultancy; investment in the field of real estate; 
providing information in the field of real estate; all 
included in class 36.

שירותים בתחום נדל"ן; תיווך נדל"ן שהם: החזקת, ניהול 
ואחזקת נדל"ן; שיווק נדל"ן; יזמות נדל"ן; יזמות בנייה; מכירת 
נדל"ן; השכרת נדל"ן; ייעוץ בתחום הנדל"ן; השקעות בתחום 

הנדל"ן; הספקת מידע בתחום הנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 37 סוג: 37

Real estate development; building holding, 
managment and maintenance; building construction; 
real estate marketing; real estate entrepreneurship; 
construction entrepreneurship; real estate 
consultancy; investment in the field of real estate; 
providing information in the field of real estate; all 
included in class 37.

פיתוח נכסי נדל"ן; החזקת, ניהול ואחזקת מבנים; הקמת 
מבנים; יזמות נדל"ן; יזמות בנייה; ייעוץ בתחום הנדל"ן בתחום 
הנדל"ן; הספקת מידע בתחום הנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 37.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

י' סיון תשע"ב - 47331/05/2012



INVESTEAM 

Trade Mark No. 238549 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INVESTEAM HOLDINGS 2001 LTD שם: אינבסטים החזקות 2001 בע"מ

Address: 88 Hahashmonaim st, P.O.B. 20681, Tel Aviv, 
61206, Israel

כתובת : רח' החשמונאים 88, ת.ד. 20681, תל אביב, 61206, 
ישראל

Identification No.: 513098160מספר זיהוי: 513098160

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaniv & Co., Adv.

Address: 9 Sir Moses Montifiore St., P.O.B. 29590, Tel 
Aviv, 61294, Israel

שם: יניב ושות', עו"ד

כתובת : רח' השר משה מונטיפיורי 9, ת.ד. 29590, תל אביב, 
61294, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Services in the field of real estate; real estate 
brokerage; real estate holding, management and 
maintenance; real estate marketing; real estate 
entrepreneurship; construction entrepreneurship; 
selling real estate; rental property; real estate 
consultancy; investment in the field of real estate; 
providing information in the field of real estate; all 
included in class 36.

שירותים בתחום נדל"ן שהם: תיווך נדל"ן; החזקת, ניהול 
ואחזקת נדל"ן; שיווק נדל"ן; יזמות נדל"ן; יזמות בנייה; מכירת 
נדל"ן; השכרת נדל"ן; ייעוץ בתחום הנדל"ן; השקעות בתחום 

הנדל"ן; הספקת מידע בתחום הנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 37 סוג: 37

Real estate development; building holding, 
managment and maintenance; building construction; 
real estate marketing; real estate entrepreneurship; 
construction entrepreneurship; real estate 
consultancy; investment in the field of real estate; 
providing information in the field of real estate; all 
included in class 37.

פיתוח נכסי נדל"ן; החזקת, ניהול ואחזקת מבנים; הקמת 
מבנים; יזמות נדל"ן; יזמות בנייה; ייעוץ בתחום הנדל"ן בתחום 
הנדל"ן; הספקת מידע בתחום הנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 37.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

י' סיון תשע"ב - 47431/05/2012



CITI MATCH 

Trade Mark No. 238563 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Citigroup Inc.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
U.S.A.

Identification No.: 6369

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial research; financial analysis 
and consulting; financial information; providing 
trading services by electronic means, namely, a 
trading platform for placing, crossing, and executing 
orders to buy and sell securities, futures, options, 
foreign exchange and other financial products; all 
included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים כספיים ;עסקי נדלן; מחקר 
פיננסי; אבחון ניהול ויעוץ פיננסי; מידע פיננסי; מתן שירותי 

מסחר באמצעים אלקטרוניים , דהיינו, פלטפורמת מסחר עבור 
הגדרת, הצלבת והוצאה לפועל של פקודות קנייה ומכירה של 
ביטחונות, חוזים עתידיים, אופציות, מסחר במטבעות זרים 

ומוצרים פיננסים אחרים; הנכללים כולם בסוג 36.                   
                                                                                    

                                          

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 02/06/2011, No. 85/336875 ארה"ב, 02/06/2011, מספר 85/336875

Class: 36 סוג: 36

Financial research; financial analysis and consulting; 
financial information; providing trading services by 
electronic means, namely, a trading platform for 
placing, crossing, and executing orders to buy and 
sell securities, futures, options, foreign exchange and 
other financial products ; all included in Class 36.

מחקר פיננסי; אבחון ניהול ויעוץ פיננסי; מידע פיננסי; מתן 
שירותי מסחר באמצעים אלקטרוניים , דהיינו, פלטפורמת 

מסחר עבור הגדרת, הצלבת והוצאה לפועל של פקודות קנייה 
ומכירה של ביטחונות, חוזים עתידיים,  אופציות, מסחר 

במטבעות זרים ומוצרים פיננסים אחרים. הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .36

                      

י' סיון תשע"ב - 47531/05/2012



TRIZONE

Trade Mark No. 238571 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes; electrical toothbrushes; materials 
prepared for brush making; non-electrical instruments 
and material included in class 21, all for cleaning 
purposes; parts and fitting included in class 21 for the 
aforesaid goods; dental floss, dental floss holders, 
toothpicks, toothpicks holders, brushes; holders and 
dispensers, all included in class 21; denture brushes, 
interdental brushes; all included in class 21.

מברשות שיניים; מברשות שיניים חשמליות; חומרים מוכנים 
ליצירת מברשות; כלים וחומרים לא חשמליים הנכללים בסוג 
21, כולם למטרות ניקיון; חלקים והתאמות הנכללים בסוג 21 

לסחורות הנ"ל; חוט דנטאלי, מאחזי חוט דנטאלי, קיסמי שיניים, 
מאחזי קיסמי שיניים, מברשות; מאחזים ומנפקים, הנכללים 
כולם בסוג 21; מברשות לשיניים תותבות,מברשות למרווחי 
השיניים; הנכללים כולם בסוג 21.                                       
                                                                                    

                  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 29/04/2011, No. 113827253 צרפת, 29/04/2011, מספר 113827253

Class: 21 סוג: 21

י' סיון תשע"ב - 47631/05/2012



SAEGIS

Trade Mark No. 238572 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Thomson & Thomson, Inc.

Address: 500 Victory Road, North Quincy, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 800399

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing education 
and training in the field of intellectual property; all 
included in class 41.

שירותי חינוך, הינו, אספקת חינוך והדרכה בתחום של קניין 
רוחני ; הנכללים כולם בסוג 41.                                           

                                              

Class: 45 סוג: 45

Intellectual property research and support services, 
namely, providing comprehensive research services 
and information regarding intellectual property, 
intellectual property management services, 
intellectual property watching and protection 
services, intellectual property investigation services; 
all included in class 45.

שירותי מחקר ותמיכה בקניין רוחני, הינו, אספקת שירותי 
מחקר ומידע מקיפים לגבי קניין רוחני, שירותי ניהול קניין רוחני, 
שירותי שמירה והגנה על קניין רוחני, שירותי חקירות בעניין 

קניין רוחני; הנכללים כולם בסוג 45.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                

י' סיון תשע"ב - 47731/05/2012



Trade Mark No. 238629 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "SLADKIY ORESHEK"

Address: d. 1, 2-y Zapadniy pr-d, Zelenograd, RU-124460 
Moskva, Russian Federation

Identification No.: 72809

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cookies; biscuits; waffles; pastries; confectionery for 
decorating Christmas trees; fruit jellies 
[confectionery]; peanut confectionery; almond 
confectionery; cocoa products; caramels [candy]; 
sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; 
peppermint sweets; marzipan; custard; muesli; mint 
for confectionery; pastilles [confectionery]; fondants 
[confectionery]; pralines; gingerbread; tarts; edible 
decorations for cakes; chocolate.

י' סיון תשע"ב - 47831/05/2012



Trade Mark No. 238642 מספר סימן

Application Date 30/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FILATURES DU LION

Address: 48 rue Alphonse Penaud, F-75020 Paris, 
France

Identification No.: 72817

(FRANCE SAS (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; tee-shirts; blouses; frocks; skirts; tights; 
pants; waistcoats; jackets; sashes for wear; 
headgear for wear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 24/02/2011, No. 
009763939

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/02/2011, מספר 
009763939

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י' סיון תשע"ב - 47931/05/2012



Trade Mark No. 238701 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TextMe INC 

Address: Suite 3200, 50 California St, San Francisco CA, 
94111, U.S.A.

Identification No.: 72432

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Hay, Adv.

Address: 12 Abba Hillel Silver Road, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: דן חי, עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; all included in class 38.       .38 תקשורת רחק (טלקומוניקציה); הנכללים כולם בסוג

י' סיון תשע"ב - 48031/05/2012



MIRROR GLAZE

Trade Mark No. 238733 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Meguiar's, Inc.

Address: 17991 Mitchell South, Irvine, California 92614, 
U.S.A.

Identification No.: 801664

Corporation of the State of California

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, including polishes, washes, waxes, 
conditioners, protectants, paint stripping and 
removing preparations, rust removing preparations 
and degreasing preparations; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, הברקה, מרוק ושיוף, כולל חומרי הברקה, 
תרחיצים, שעוות, מרככים, חומרים מגנים, תכשירים לקילוף 
והסרת צבע, תכשירים להסרת חלודה ותכשירים מסירי שומן; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                              

Class: 21 סוג: 21

Cleaning, buffing, scrubbing and polishing articles, 
including polishing, buffing and applicator pads, 
towels, wipes, wash mitts, sponges, scrubbing 
brushes and plastic buckets; all included in class 21.

פריטי ניקוי, מרוק, שפשוף והברקה, כולל מטליות, מגבות, 
מגבונים, כפפות רחיצה, ספוגים, מברשות שפשוף להברקה, 
מרוק ויישום ודליים מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 21.           
                                                                                    

      

י' סיון תשע"ב - 48131/05/2012



MEGUIAR'S

Trade Mark No. 238735 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Meguiar's, Inc.

Address: 17991 Mitchell South, Irvine, California 92614, 
U.S.A.

Identification No.: 801664

Corporation of the State of California

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, including polishes, washes, waxes, 
conditioners, protectants, paint stripping and 
removing preparations, rust removing preparations 
and degreasing preparations; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, הברקה, מרוק ושיוף, כולל חומרי הברקה, 
תרחיצים, שעוות, מרככים, חומרים מגנים, תכשירים לקילוף 
והסרת צבע, תכשירים להסרת חלודה ותכשירים מסירי שומן; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                              

Class: 17 סוג: 17

Plastic films and sheet materials for wrapping or 
coating vehicle surfaces; tinted films for use on 
automobile windows; all included in class 17.

סרטי פלסטיק וחומרי מעטפת לאריזה או ציפוי של משטחי 
רכבים; סרטים צבועים לשימוש בחלונות של מכונית; הנכללים 
כולם בסוג 17.                                                         

Class: 21 סוג: 21

Cleaning, buffing, scrubbing and polishing articles, 
including polishing, buffing and applicator pads, 
towels, wipes, wash mitts, sponges, scrubbing 
brushes and plastic buckets; all included in class 21.

פריטי ניקוי, מרוק, שפשוף והברקה, כולל מטליות, מגבות, 
מגבונים, כפפות רחיצה, ספוגים, מברשות שפשוף להברקה, 
מרוק ויישום ודליים מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 21.           
                                                                                    

      

Class: 37 סוג: 37

Vehicle care, maintenance, detailing, installation and 
repair services; all included in class 37.

שירותי טיפול, אחזקה, איבזור, התקנה ותיקון רכבים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                       

י' סיון תשע"ב - 48231/05/2012



Trade Mark No. 238737 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Meguiar's, Inc.

Address: 17991 Mitchell South, Irvine, California 92614, 
U.S.A.

Identification No.: 801664

Corporation of the State of California

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, including polishes, washes, waxes, 
conditioners, protectants, paint stripping and 
removing preparations, rust removing preparations 
and degreasing preparations; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, הברקה, מרוק ושיוף, כולל חומרי הברקה, 
תרחיצים, שעוות, מרככים, חומרים מגנים, תכשירים לקילוף 
והסרת צבע, תכשירים להסרת חלודה ותכשירים מסירי שומן; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                              

Class: 17 סוג: 17

Plastic films and sheet materials for wrapping or 
coating vehicle surfaces; tinted films for use on 
automobile windows; all included in class 17.

סרטי פלסטיק וחומרי מעטפת לאריזה או ציפוי של משטחי 
רכבים; סרטים צבועים לשימוש בחלונות של מכונית; הנכללים 
כולם בסוג 17.                                                         

Class: 21 סוג: 21

Cleaning, buffing, scrubbing and polishing articles, 
including polishing, buffing and applicator pads, 
towels, wipes, wash mitts, sponges, scrubbing 
brushes and plastic buckets; all included in class 21.

פריטי ניקוי, מרוק, שפשוף והברקה, כולל מטליות, מגבות, 
מגבונים, כפפות רחיצה, ספוגים, מברשות שפשוף להברקה, 
מרוק ויישום ודליים מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 21.           
                                                                                    

      

Class: 37 סוג: 37

Vehicle care, maintenance, detailing, installation and 
repair services; all included in class 37.

שירותי טיפול, אחזקה, איבזור, התקנה ותיקון רכבים; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                       

י' סיון תשע"ב - 48331/05/2012



Trade Mark No. 238751 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danshar (1963) Ltd. שם: דנשר (1963) בע"מ

Address: Hamelacha 12, Rosh Haain, Israel כתובת : המלאכה 12, ראש העין, ישראל

Identification No.: 520040239מספר זיהוי: 520040239

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cereals, cereal bars, chocolate, cakes, cookies, 
waffles, biscuits, confectionery, baking powders, jelly, 
jams

דגני בוקר, חטיפי דגנים, שוקולד, עוגות, עוגיות, וופלים, 
ביסקוויטים, ממתקים, אבקות אפייה, ג'לי, ריבות                     

  

Class: 32 סוג: 32

Concentrates for making beverages, powders for 
making beverages

תרכיזים להכנת משקאות, אבקות להכנת משקאות                 
                              

י' סיון תשע"ב - 48431/05/2012



Trade Mark No. 238971 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080618 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for washing, bleaching, scrubbing, 
scouring (excluding products used in manufacturing 
operations), soap, cosmetic products, particularly 
creams, lotions for body care, perfumery products, 
especially perfumes, toilet waters, essential oils, hair 
lotions and dyes, dentifrices, personal deodorants, 
hair care lotions.

Class: 5 סוג: 5

Plant extracts for medical and pharmaceutical 
purposes, namely oak extracts; plant extracts for the 
prevention and treatment of inflammations of the 
mouth and gums and for the treatment of 
cadriovascular diseases.

Class: 30 סוג: 30

Food supplements for non-medical use, namely plant 
extracts containing flavonoids.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 07/10/2010, No. 607586 שוויץ, 07/10/2010, מספר 607586

Class: 5 סוג: 5

Class: 30 סוג: 30

Switzerland, 18/03/2011, No. 53317/2011 שוויץ, 18/03/2011, מספר 53317/2011

Class: 3 סוג: 3

י' סיון תשע"ב - 48531/05/2012



 Owners

Name: HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA

Address: Avenue Louis-Casaï 71, CH-1217 Meyrin, 
Switzerland

Identification No.: 72929

(Société anonyme (corporation))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

י' סיון תשע"ב - 48631/05/2012



Trade Mark No. 238972 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080619 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Address: Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
Switzerland

Identification No.: 72186

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa; chocolate; chocolate bars; chocolate truffles; 
chocolate balls; chocolate cakes; chocolate products; 
praline sweets; ornaments made with chocolate also 
filled and hollow for use as Christmas-tree and table 
decorations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 31/01/2011, No. 611501 שוויץ, 31/01/2011, מספר 611501

Class: 30 סוג: 30

י' סיון תשע"ב - 48731/05/2012



Trade Mark No. 239114 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074007 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CUSTOM ENGINEERING S.P.A.

Address: Via Berettine, 2/B, I-43010 FONTEVIVO 
(PARMA), Italy

Identification No.: 72978

(Italy Joint-Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automatic distribution machines, namely, automatic 
ticket, sales check and receipt distribution machines; 
mechanisms and part of automatic distribution 
machines, namely electronic operated printers for 
printing receipts, sales checks and tickets; electronic 
operated receipts, sales checks and tickets 
dispensers; cash registers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 04/02/2011, No. MO2011C000084 MO2011C000084 איטליה, 04/02/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 239369 מספר סימן

Application Date 29/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083089 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair dyes and colorants, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, preparations for 
cleansing, caring for and beautifying the skin, scalp 
and nails, cosmetics for decorative purposes, false 
eyelashes, nail care preparations (included in class 
3), nail varnish, nail varnish removing preparations, 
preparations for modeling and shaping false nails 
(included in class 3).

Class: 4 סוג: 4

Candles, scented candles (included in class 4).

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated apparatus and instruments for the 
cosmetic and decorative care of the fingernails and 
toenails, particularly emery boards for the nails; nail 
scissors; tweezers.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry.

Class: 16 סוג: 16

Stationery, paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes.

Class: 21 סוג: 21

Combs and brushes (except paint brushes), sponges 
for cosmetic purposes, brushes for cosmetic 
purposes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 26 סוג: 26

Hair ornaments, in particular, hair pins, hair bands 
and hair bands and beads.

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling, retailing, selling in stores, catalog 
selling, selling via computer networks featuring 
cosmetic goods; marketing services for cosmetic 
goods.

Goods/Services for which priority is claimed
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 Owners

Name: BORA CREATIONS S.L.

Address: P° de Revellin, 21, Planta 1, E-51001 CEUTA, 
Spain

Identification No.: 73070

(España Sociedad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Spain, 12/11/2010, No. 2955289 ספרד, 12/11/2010, מספר 2955289

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 8 סוג: 8

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 239400 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0628994 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 2084408 גרמניה מספר: 2084408

Dated 16/09/1994 (Section 16) מיום 16/09/1994 (סעיף 16) 

 Owners

Name: LANGE UHREN GMBH

Address: 15, Altenberger Strasse,, 01768 GLASHÜTTE, 
Germany

Identification No.: 73090

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד. 6451, תל אביב, 61063, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches and  chronometrical instruments, 
movements for clocks and watches; clock and watch 
cases;  watch bands; parts for clocks and watches.
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Trade Mark No. 240574 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088573 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coby Electronics Corporation

Address: 1991 Marcus Avenue; Suite 301, Lake Success 
NY 11042, U.S.A.

Identification No.: 73476

(New York, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable handheld digital electronic device for 
transmitting and receiving data over a communication 
network, and for displaying, reviewing and organizing 
such data in multiple formats, such formats being in 
the nature of software applications, text, images, 
audio, and video, whether such data is transmitted or 
received over a communication network or stored 
local to the portable electronic device.
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Trade Mark No. 240947 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089921 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Detergents for household use and laundry 
preparations, bleaching preparations for household 
use, laundry starch, fabric softeners for laundry use, 
lime removers for laundry use, granulated soaps, 
polishing preparations for household use; essential 
oils for aromatherapy use, perfumes and colognes, 
cosmetics and cosmetic preparations, namely, 
shaving lotions, non-medicated stimulating lotions for 
the skin, rose oil for cosmetic purposes, essential oils 
for use in manufacturing processes, cotton sticks for 
cosmetic purposes, nail varnish for cosmetic 
purposes, lipsticks, cosmetic preparations for 
eyelashes namely mascaras, hair dyes, hair care kits 
comprising non-medicated hair care preparations 
namely, shampoo, eyeliner pencils, nail polish 
remover, after-shave creams, shower and bath gel, 
petroleum jelly for cosmetic purposes, depilatories, 
henna for cosmetic purposes, cosmetic preparations 
for slimming and for skin tanning, make-up kits 
comprised of cosmetics; antiperspirants for personal 
use, deodorants and antiperspirants; soaps for 
personal use namely, medicated soaps, perfumed 
soaps, liquid soaps, hand soaps, disinfectant soaps, 
cosmetic soaps, antiperspirant soaps; toothpastes, 
dentifrices in the form of chewing gum, dental 
bleaching gel, tooth powders, denture cleaning 
preparations, non-medicated mouth wash and rinse, 
tartar preventing toothpastes; emery paper, abrasive 
paste, pumice stones for personal use; leather 
polishes, polishes for metallic items, furniture 
polishes, floor polishes.

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sun glasses and their lenses, cases, 
parts and accessories.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing 
for sports (for exclusive use for sports), clothing for 
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, 
briefs, pants, socks; footwear, namely shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof 
boots, walking boots, bootees, sporting shoes, 
slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, 
skull caps, sports caps, hats, berets; gloves 
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, 
sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, 
neckties, ties, suspender belts.

Class: 35 סוג: 35

Advertising agency services, marketing and publicity 
bureau services including commercial or 
advertisement exhibition and trade fair organization 
services; providing office functions; business 
management; business administration; import and 
export agencies; business investigations, 
evaluations, expert appraisals, information and 
research of industrial and commercial goods; 
auctioneering; the bringing together, for the benefit of 
others, of cosmetics and cosmetic preparations, 
protective clothing, life saving and protecting 
equipments, eyeglasses, sun glasses, lenses and 
their boxes, cases, clothing, footwear and headgear 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods; such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, for example, through Web sites or 
television shopping programmes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Turkey, 08/01/2011, No. 2011/01416 טורקיה, 08/01/2011, מספר 2011/01416

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35
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 Owners

Name: ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Gürsel Mahallesi, Yalim Sokak, No:5, 
OKMEYDANI - İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 73587

(Turkey Joint-stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל
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Trade Mark No. 240983 מספר סימן

Application Date 25/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090325 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, goods made of 
these materials not included in other classes; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; climbing, camping and beach bags; 
handbag frames; frames for umbrellas or parasols 
(parasols); mountaineering sticks; bags; handbags; 
travelling bags; travel and key cases (leathercraft); 
briefcases; purses not made of precious metal; 
school satchels; garment bags for travel; hat boxes of 
leather; sling bags for carrying infants; wheeled 
shopping bags; containers and boxes of leather or 
leatherboard; boxes of vulcanised fibre; school bags; 
pocket wallets; briefcases; unfitted vanity cases; 
animal collars; leather leashes; leather laces; 
umbrella covers; saddle cloths for horses; rucksacks; 
horse blankets; haversacks; school bags; music 
cases; halters; bags (envelopes, pouches) of leather, 
for packaging; riding saddles; pads for horse saddles; 
umbrella rings; blinkers (harness); harness fittings of 
iron; harnesses for animals; harness fittings; walking 
stick seats; shoulder belts (straps), of leather; unfitted 
leather tool bags; chain mesh purses (not of precious 
metal); beach bags; muzzles; bridles (harnesses); 
head-stalls; leatherboard; leather straps; travelling 
trunks; shopping bags; straps for soldiers' equipment; 
harness traces; leather thongs (saddlery); straps for 
skates; leather trimmings for furniture; leather straps; 
butts (parts of hides); curried skins; whips; coverings 
of skins (furs for clothing or ornaments); stirrup 
leathers; parts of rubber for stirrups; bits for animals 
(harness); reins; small suitcases; moleskin (imitation 
leather); fur; skins of chamois, other than for cleaning 
purposes; nose bags (feed bags); net bags for 
shopping; springs casings of leather for plate; knee-
pads for horses; fastenings for saddles (girths); card 
holders (document holders); straps (harnesses); 
leather valves; stirrups.
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Class: 25 סוג: 25

Ready-to-wear clothing for men, women and 
children, footwear (except orthopaedic footwear), 
headwear; clothing for motorists and cyclists; bibs, 
not of paper; headbands (clothing); dressing gowns; 
swimsuits; bathing caps and sandals; boas 
(necklets); lingerie; babies pants; scarves; sports and 
beach footwear; hoods (clothing); shawls; belts 
(clothing); moneybelts; water skiing suits; neckties; 
corsets; sashes for wear; fur stoles; girdles (lingerie); 
foulards; caps; stiff caps; gloves (clothing); 
waterproof clothing; underclothing, head scarves; 
stockings; socks; neckerchieves; babies' diapers of 
textile; pocket kerchiefs; furs (clothing); pyjamas; 
soles; heels; veils (clothing); braces; paper clothing; 
gymnastic and sports outfits; layettes; collars 
(clothing), jerseys, mittens; earmuffs (clothing); inner 
soles; bowties; pareus; cuffs for clothing; dress 
shields; masquerade costumes; beach clothes; cap 
visors (headwear); dressing gowns; pockets for 
clothing; sock suspenders; stocking suspenders; 
petticoats; tights (complete stockings or leotards); 
aprons (clothing); headdresses (headwear); wooden 
shoes; head coverings; garters; coats; espadrilles; 
non slipping devices for boots; bath robes; bath 
slippers; toques; overalls; bodies (lingerie); berets; 
non-electrically heated footmuffs; heavy duty boots; 
boots; boot uppers; studs for football boots; half-
boots; iron fittings for shoes; tips for footwear; welts 
for boots; heelpieces for shoes (heel reinforcements); 
briefs and pants; shirts; shirt yokes; shirt fronts; 
short-sleeved shirts; camisoles; vests; jackets; fishing 
jackets; heavy jackets; combinations (clothing); 
combination underwear; detachable collars; collars; 
leather clothing; imitation leather clothing; shower 
caps; slippers; skirts; ready-made linings (parts of 
clothing); overcoats; gabardines (for clothing); 
gymnastic shoes; jerseys; pullovers; sweaters; livery; 
muffs (for clothing); footwear uppers; parkas; 
pelerines; pelisses; leggings; leg protectors; knitwear; 
knitted clothing; gymnastic clothing; outerclothing; 
sandals; saris; panties and underpants; hats; 
brassieres; wimples (for clothing); togas; trouser 
straps; suits; turbans; dresses; slippers: sport shoes, 
pants.

Class: 35 סוג: 35

Provision of retail sales and wholesale in stores, via 
global computer networks, through catalog, by mail 
order, by telephone, via radio and television, and via 
other electronic means of chemicals for industrial, 
scientific and photographic purposes, as well as for 
agricultural, horticulture and forestry, unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire-
extinguishing agents, tempering and soldering 
preparations, chemical products for preservation of 
foodstuffs, tanning substances, adhesives for 
industrial use, colors, varnishes, lacquers, 
preservatives against rust and deterioration of wood, 
dyes, mordants, raw natural resins, metals foils and 
metals in powder form for painters, decorators, 
printers and artists, anti-corrosive preparations, 
whitewash, dyes, wood preservatives, ink for leather, 
indigo (colorant), wood stains, wallpaper removing 
preparations, ink for skin-dressing; paints, thinners 
for paints, siccatives for paints, varnishes, lacquers; 
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preservatives against rust and deterioration of wood, 
dyes, mordants, raw natural resins, metals foils and 
metals in powder form for painters, decorators, 
printers and artists, bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, shaving preparations, toilet water, bluing 
for laundry, starch for laundry purposes, colour 
brightening chemicals for household purposes 
(laundry), cotton sticks for cosmetic purposes, beauty 
masks, suntanning preparations (cosmetics), 
cosmetic preparations for skin care, hair dyes, boot 
polish and cream, wax, shoemakers' wax, non-
slipping wax for floors, parquet floor wax, polishing 
wax, tailors' wax, waxes for leather, shampoos, 
cosmetic kits, depilatory preparations, make-up 
removing preparations, deodorants for personal use, 
lipsticks, cosmetic pencils, hair spray and nail 
varnish, nail varnish removers, tissues impregnated 
with cosmetic lotions, premoistened or impregnated 
cleansing pads, after-shave lotions, lotions for 
cosmetic purposes, make-up preparations, pomades 
for cosmetic purposes, stain removers, sachets for 
perfuming linen, nail care preparations, cobblers' 
wax, boot cream, bleaching preparations 
(decolorants) for cosmetic purposes, extracts of 
flowers (perfumes), incense, scented wood, 
decorative transfers for cosmetic purposes, false 
eyelashes and nails, pumice stone, potpourris 
(fragrances), cosmetic preparations for slimming 
purposes, cosmetic preparations for baths, hair 
waving preparations, washing preparations, toiletries, 
mouth washes not for medical purposes, bath salts 
not for medical purposes, sanitary toiletries, oils for 
toilet purposes, sun-tanning preparations, eau de 
Cologne, deodorant soap, talcum powder for toilet 
use, abrasives, moustache wax, hair dyes, eyebrow 
cosmetics, depilatory wax, cleaning wax, shampoos 
for pets, cosmetics for animals, cosmetic creams, 
cakes of toilet soap, soap for foot perspiration, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, cleansing milk 
for toilet purposes, lyes, dry cleaning products, 
scented water, perfumes, cosmetic preparations for 
eyelashes, make-up powder, adhesives for affixing 
false hair, fabric softeners, cosmetic dyes, color-
removing preparations, cloths impregnated with a 
detergent for cleaning; industrial oils and greases, 
lubricants, dust absorbing, wetting and binding 
compositions, fuels (including motor spirit) and 
illuminants, candles and wicks for lighting, moistening 
oil, grease for shoes, grease for leather, candles, 
pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary 
preparations for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical purposes, food for 
babies, plasters, materials for dressings, material for 
stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, mineral water for medical purposes, 
cotton for medical purposes, sanitary panties, 
sanitary towels, deodorants other than for personal 
purposes, portable filled medicine cases, lotions for 
pharmaceutical purposes, solutions for contact 
lenses, napkins for incontinents, sanitary pads, 
chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy, sunburn ointments, pharmaceutical 
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preparations for skin care, mouthwashes for medical 
purposes, smelling salts, bath salts for medical 
purposes, salts for mineral water baths, sanitary 
panties, menstruation tampons, surgical cloth 
(tissues), tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions, breast-nursing pads, balsamic preparations, 
balms for medical purposes, common metals and 
their alloys, metal building materials, transportable 
buildings of metal, materials of metal for railway 
tracks, non-electric cables and wires of common 
metal, ironmongery, small items of metal hardware, 
pipes and tubes of metal, safes, goods of common 
metal, ores, vaults of metal, empty tool boxes of 
metal, boxes of metal, padlocks, bells, chests of 
metal, zip fasteners of metal, stepladders of metal, 
hooks (metal hardware), buckles of common metal, 
money boxes of metal, signboards of metal, 
preserving boxes of metal, key rings, ice moulds of 
metal, works of art of common metal, poles of metal, 
identity plates of metal, ironmongery, wire gauze, 
wire cloth, door bells, knobs of metal, door handles of 
metal, machines and machine tools, motors and 
engines (except for land vehicles), machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles), agricultural implements other than hand-
operated, incubators for eggs, hand tools and 
implements (hand-operated), cutlery, side arms, 
razors, non-electric can openers, non-electric hand 
implements for hair curling, electric and non-electric 
depilation appliances, nutcrackers not of precious 
metal, electric and non-electric nail clippers, 
manicure sets, razor cases, razor blades, lasts 
(shoemakers' hand tools), nail files, electric and non-
electric hair clippers, beard clippers, shaving cases, 
hair-removing tweezers, nail nippers, rasps, scissors, 
vegetable choppers, mortars for pounding, oyster 
openers, sharpening stones, pliers, insecticide 
atomisers, sugar tongs, graving needles, tool belts, 
non-electric pizza cutters, non-electric egg slicers, 
non-electric cheese slicers, table cutlery, needle-
threaders, fireplace bellows, keys, eyelash curlers, 
rakes, pincers, scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission, 
reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers, recording disks, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers, fire-
extinguishing apparatus, computer peripheral 
devices, anti-glare glasses, eyeglass chains, shoes 
for protection against accidents, irradiation and fire, 
bullet-proof jackets, swimming jackets and life 
jackets, contact lenses, eyeglass cords, 
dressmakers' measures, spectacle glasses, 
spectacle cases, eyeglass cases and containers for 
contact lenses, clothing for protection against fire, 
spectacle frames, spectacles (optics), sunglasses, 
gloves for divers, gloves for protection against 
accidents, diving suits, pince-nez, optical lenses, 
magnetic encoded cards, magnetic identity cards, 
clothing for protection against accidents and 
irradiation, protective suits for aviators, electronic 
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agendas, electric make-up removing appliances, 
telephone apparatus, weighbridges, directional 
compasses, accounting machines, protective 
helmets, telescopes, chronographs (time recording 
apparatus), measuring spoons, pedometers, compact 
disks (audio-video), optical compact disks, mirrors 
(optics), water wings, binoculars, printers for use with 
computers, temperature indicators, instruments 
containing eyepieces, game programs, cassette 
readers, barcode readers, compact disk players, 
optical character readers, signal, magic and optical 
lanterns, magnifying glasses (optics), dictating and 
invoicing machines, mechanisms for counter-
operated apparatus, weights, electric, solar and 
galvanic batteries, electric flat irons, recorded 
computer programs, recorded computer operating 
programs, computer mice (data processing 
equipment), electronic pocket translators, transistors 
(electronic), thermometers not for medical purposes, 
apparatus for games adapted for use with television 
receivers only, audio, video receivers, 
intercommunication apparatus, video cassettes, 
animated cartoons, teaching apparatus, walkie-
talkies, downloadable electronic publications, egg 
timers (sandglasses), teeth protectors, electrically 
heated hair-curlers, pocket calculators, camcorders, 
capacity measures, video game cartridges, 
headphones, abacuses, loudspeakers, mouse pads, 
aerials, apparatus and instruments for astronomy, 
telephone receivers, scales, life-saving rafts, 
barometers, electric batteries, electrically heated hair 
curlers, flashlights (photography), answering 
machines, graduated glassware, protective helmets 
for sports, sports goggles, transparencies, 
transparency projection apparatus, reflecting disks for 
wear for the prevention of traffic accidents, cases 
fitted with dissecting instruments (microscopy), 
dosage dispensers, cigar lighters for automobiles, 
covers for electric outlets, electric outlet boxes, fire 
escapes, exposed films, filters for respiratory masks, 
flash-bulbs (photography), stands for photographic 
apparatus, holograms, magnets and decorative 
magnets, ear plugs for divers, ear plugs, electric 
devices for attracting and killing insects, electric 
switches, lasers not for medical purposes, luminous 
signals, neon signs for advertising, megaphones, 
computer memories, meteorological instruments, 
rules (measuring instruments), microphones, 
microscopes, peepholes (magnifying lenses) for 
doors, modems, lenses, shutters (photography), 
recorded computer programs, computer programs 
(downloadable software), ozonisers, projection 
screens and apparatus, dog whistles, weighing 
apparatus and instruments, nose clips for divers and 
swimmers, prisms (optics), push buttons for bells, 
light-emitting electronic pointers, radios, 
radiotelephony equipment, radiotelephony sets, 
rulers (measuring instruments), knee-pads for 
workers, vehicle breakdown warning triangles, sirens, 
electronic notice boards, computer keyboards, 
telescopes, word processors, rods for water diviners, 
video telephones, antidazzle shades, photographic 
viewfinders, eyeshades, voting machines, buzzers, 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopedic articles, suture materials, teething rings, 
feeding bottles, feeding bottle valves, feeding bottle 
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teats, dummies for babies, nursing apparatus, ear 
picks, incubators for babies, respirators for artificial 
respiration, breast pumps, commode chairs, 
orthopaedic footwear (shoes), arch supports for boots 
and shoes, apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, electric heating 
pads not for medical purposes, toasting apparatus, 
drying apparatus, bath tubs, bidets, light bulbs, 
electric coffee percolators, electric heaters for 
feeding bottles, cookers, showers, lighters, lanterns, 
sinks, lamp globes, taps, lamps, hand basins, electric 
pocket torches, blankets, burners, lamp shades, hair 
dryers, electric laundry dryers, toilet bowls, vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
security harness for vehicle seats, safety seats for 
children for vehicles, head-rests for vehicle seats, 
safety belts for vehicle seats, seat covers for 
vehicles, bicycles, parts and/or accessories and/or 
fittings for bicycles, pushchairs, parts and/or 
accessories and/or fittings for pushchairs, prams, 
parts and/or accessories and/or fittings for prams, 
sleighs, kick sledges, firearms, ammunition and and 
projectiles, explosives, fireworks, precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewelry, precious stones, 
timepieces and chronometric instruments, 
ornamental pins, tie pins, works of art of precious 
metal, key rings, medals, coins, badges of precious 
metal, shoe and hat ornaments of precious metal, 
cuff links, wristwatches, cases for watches, straps for 
wristwatches, jewelry cases, pocket watches, 
sundials, electric clocks and watches, tie clips, 
charms (jewelry), paste jewelry, ivory (jewelry), pearls 
(jewelry), precious stones, earrings, alarm clocks, 
rings, chronometers, musical instruments, musical 
boxes, cases for musical instruments, music rolls, 
music stands, plectrums, paper, cardboard and 
goods of these materials, printed matter, printed 
publications, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except 
apparatus), plastic materials for packaging, printers' 
type, printing blocks, engravings, boxes of cardboard 
or paper, patterns for making clothes and for 
dressmaking, tissues of paper for removing make-up, 
stencil cases, labels not of textile, table linen of 
paper, table napkins of paper, disposable babies' 
nappies of paper and cellulose, disposable babies' 
napkin pants of paper and cellulose, handkerchiefs of 
paper, pen cases, holders for cheque books, writing 
cases, inking sheets for document reproducing 
machines, bags (envelopes, pouches) for packaging 
(of paper or plastics), tailors' chalk, face towels of 
paper, hat boxes, tracing cloth and paper, 
bookbinding cloth, canvas for painting, hand towels 
of paper, albums, almanacs, hand labelling 
appliances, loose-leaf binders, writing materials and 
instruments, decalcomanias, calendars, posters, 
document files, passport holders, catalogs, pictures, 
drawing sets, newspapers, periodicals, magazines, 
books, lithographs, wrapping paper, hygienic paper, 
paperweights, mats for beer glasses (disks), 
bookmarkers, page markers, bookends, ink, inkwells, 
bibs of paper, drawing materials, graphic prints, 
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school supplies, writing slates, comic books, trays for 
sorting and counting money, adhesive patterns 
(embroidery), garbage bags of paper or of plastics, 
geographical maps, terrestrial globes, moisteners 
(office requisites), plastics for modelling, blueprints, 
stencils (stationery), placards of paper or cardboard, 
cards, steel letters and pens, aquarelles, adhesive 
tape dispensers, adhesive tapes and bands for 
stationery or household purposes, adhesives 
(stationery), cigar bands, files (office requisites), 
modelling clay, arithmetical tables, drawer liners of 
paper (perfumed or not), architects' models, atlases, 
flags of paper, tickets, pads (stationery), ball-point 
pens, bags for microwave cooking, writing board 
erasers, rubber erasers, erasing products, bottle 
wrappers and envelopes of cardboard or paper, 
painters' easels, song books, charcoal pencils, 
writing paper, advertisement boards of paper or 
cardboard, booklets, ink sticks, modelling wax not for 
dental purposes, sealing wax, drawing pins, paper 
ribbons and bows, inking ribbons for computer 
printers, typewriter ribbons, surfaces for holding clips 
(office requisites), cabinets for stationery (office 
requisites), compasses for drawing, paper clips, 
paper cutters (office requisites), patterns for 
dressmaking, note books, framed or unframed 
paintings (pictures), finger-stalls (office requisites), 
bookbinding material, bookbinding apparatus and 
machines (office equipment), gummed cloth for 
stationery purposes, inking pads, drawing squares, 
shields (paper seals), greeting cards, filter paper, 
wrappers (stationery), photograph stands, elastic 
bands for offices, staplers (office requisites), staples 
for offices, paper sheets (stationery), electric or non-
electric pencil sharpeners, pencil holders, luminous 
paper, palettes for painters, silver paper, waxed 
paper, modelling paste, office perforators, painters 
brushes, house painters' rollers, postcards, rosaries, 
blotters, envelopes (stationery), money clips of metal, 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials plastics in extruded 
form for use in manufacturing, packing, stopping and 
insulating materials, flexible pipes not of metal, 
leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, animal skins, trunks and traveling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harnesses and saddlery, bags for climbers, campers 
and the beach, handbag frames, frames for 
umbrellas or parasols, mountaineering sticks, bags, 
handbags, traveling bags, traveling sets and key 
cases (leatherware), attaché cases, purses not of 
precious metal, school satchels, garment bags for 
travel, hat boxes of leather, leather (or material) bags 
for carrying infants, wheeled shopping bags, 
containers and boxes of leather or leather board, 
boxes of vulcanised fibre, school bags (for 
documents), pocket wallets, handbags, vanity cases, 
not fitted, collars for animals, dog leashes, leather 
leads, umbrella covers, saddle cloths for horses, 
haversacks, horse blankets, backpacks, school 
backpacks, music cases, head-stalls, bags 
(envelopes, pouches) for packaging (of leather), 
riding saddles, pads for horse saddles, umbrella 
rings, blinkers (harness), harness fittings of iron, 
harness for animals, harness fittings, walking stick 
seats, shoulder belts of leather, empty tool bags of 
leather, chain mesh purses (not of precious metal), 

י' סיון תשע"ב - 50231/05/2012



beach bags, muzzles, bridles, halters, leatherboard, 
bands of leather, traveling trunks, shopping bags, 
straps for soldiers' equipment, harness straps, straps 
of leather (saddlery), straps for skates, trimmings of 
leather for furniture, leather straps, butts (parts of 
hides), curried skins, whips, coverings of skins (furs 
for clothing or ornaments), stirrup leathers, parts of 
rubber for stirrups, bits for animals (harness), reins, 
briefcases, moleskin (imitation of leather), fur-skins, 
skins of chamois other than for cleaning purposes, 
nose bags (feed bags), net bags for shopping, 
casings of leather for springs, knee-pads for horses, 
fastenings for saddles (girths), card holders 
(document holders), straps (harnesses), valves of 
leather, stirrups, non-metallic building materials, non-
metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and 
bitumen, non-metallic transportable buildings, non-
metallic monuments, furniture, mirrors, picture 
frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics, non-electric fans for personal 
use, pillows, curtain holders, infant walkers, curtain 
rings, bins not of metal, cupboards, works of art of 
wood, wax, plaster or plastic, lecterns, benches 
(furniture), trays, curtain rods, chests for toys, 
screens (furniture), embroidery frames, bottle racks, 
medicine cabinets, busts of wood, wax, plaster or 
plastic, head-rests (furniture), boxes of wood or 
plastic, chests for toys, beds, water beds not for 
medical purposes, beds for household pets, settees, 
figurines of wax, head-rests (furniture), trolleys, bottle 
racks, brushes, baskets not of metal, cushions, 
mattresses, chests of drawers, bamboo curtains, 
cots, divans, desks, statuettes of wood, wax, plaster 
or plastic, shelves, mirrors, display stands, index 
cabinets (furniture), meat chests not of metal, covers 
for clothing (wardrobe), bed and furniture fittings, 
hammocks, flower-stands, jewellery cases not of 
precious metal, tailors' dummies, tables, works of art 
of wood, wax, plaster or plastic, drinking straws, 
fireguards, umbrella stands, playpens for babies, 
flower-pot pedestals, coat hangers and hat stands, 
coatstands, door handles not of metal, indoor window 
blinds (furniture), door openers not of metal, desks, 
magazine racks, curtain rails, curtain rollers, writing 
desks, sleeping bags for camping, chairs, armchairs, 
settees, spring mattresses, book rests (furniture), 
table tops, display boards, stools, corks for bottles, 
corks, stoppers not of metal, embroidery frames, high 
chairs for babies, keyboards for hanging keys, high 
chairs for children, deck chairs, showcases 
(furniture), household or kitchen utensils and 
containers, combs and sponges, brushes, brush-
making materials, articles for cleaning purposes, 
steelwool, iron chips, unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building), glassware, porcelain 
and earthenware, bottle openers, oil cruets, indoor 
aquaria, cocktail stirrers, candle extinguishers, non-
electric appliances for removing makeup, sugar 
bowls, trays, portable baby baths, cloth forwashing 
floors, bowls, tea balls, candy boxes, powder puffs, 
bottles, shaving brushes, insulating flasks, stew-
pans, pottery, non-electric coffeepots, boxes, non-
electric heaters for feeding bottles, shoe horns, 
candlesticks, drinking flasks for travelers, pipettes 
(wine-tasters), fly swatters, epergnes, brushes for 
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footwear, nail brushes, toothbrushes, dishwashing 
brushes, baskets, fitted picnic baskets including 
dishes, domestic bread baskets, cocktail shakers, 
strainers, trouser stretchers, ice buckets, ice pails, 
mixing spoons (kitchen utensils), basting spoons for 
kitchen use, bowls (basins), decanters, tie presses, 
soap dispensers, funnels, door knobs of porcelain, 
salad bowls, brooms, spatulas, spice sets, comb 
cases, mess-tins, flasks, vegetable dishes, dishes, 
shaped ironing board covers, chamois leather for 
cleaning, frying pans, gardening gloves, gloves for 
household purposes, polishing gloves, non-electric 
kettles, shoe trees, piggy banks not of metal, egg 
cups, soap dispensers, decanters, vases, birdcages, 
signboards of porcelain or glass, cabarets (trays), 
liqueur sets, flower pots, butter dishes, fly swatters, 
cookery moulds, hand-operated mills for domestic 
purposes, toothpicks, mops, non-electric portable 
coolboxes, cooking pots, toilet cases, works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass, chamber pots, 
toothpick holders, candelabra, carpet beaters, 
domestic bread baskets, dusting cloths, pepper pots, 
clothes-pegs and drying racks for washing, table 
plates, feather-dusters, powder compacts, knobs of 
porcelain, shaving brush stands, sponge holders, 
soap holders, coasters not of paper and other than 
table linen, toilet paper holders, trouser presses, 
perfume vaporisers, perfume burners, graters, heat-
insulated containers, crumb trays, coasters, trivets, 
boot jacks, corkscrews, carpet beaters, salt cellars, 
frying pans, clothes racks for drying, coffee and tea 
services, napkin holders, soup bowls, washing 
boards, ironing boards, bread boards, cutting boards 
for the kitchen, pot lids, cups, bowls (basins), shirt 
stretchers, shoe trees (stretchers), insulating flasks, 
teapots, flower pots, lye washtubs, towel rails and 
rings, toilet utensils, tableware other than knives 
forks and spoons, drinking glasses, cruets, ropes, 
string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, material 
bags for padding and stuffing (except of rubber or 
plastics), raw fibrous textile materials, eiderdown, 
straw wrappers for bottles, hammocks, tarpaulins, 
yarns and threads for textile purposes, textiles and 
textile goods, bed and table covers, bath linen 
(except clothing), tissues of textile for removing 
make-up, labels of cloth, linings (textile), washing 
mitts, wall hangings of textile, handkerchiefs of 
textile, curtains of textile or plastic, household linen, 
towels of textile, traveling rugs, net curtains, curtain 
holders of textile material, flags not of paper, 
eiderdowns, loose covers for furniture, covers for 
cushions, mosquito nets, glass cloths, billiard cloth, 
traced cloths for embroidery, upholstery fabrics, face 
towels of textile, sleeping bags (sheeting), table 
runners, bedspreads, mattress covers, oilcloth for 
use as table cloths, tablecloths not of paper, sheets 
(textile), tablemats, table napkins of textile, adhesive 
fabric for application by heat, fabric of imitation 
animal skins, brocades, trellis (cloth), lining fabric for 
shoes, fabric for boots and shoes, cheviots (cloth), 
velvet, felt, cotton fabrics, bed covers, tulle, crepe 
(fabric), crepon, damask, lingerie fabric, elastic 
woven material, flannel (fabric), cheese cloth, gauze 
(cloth), gummed cloth other than for stationery, 
hessian, jersey (fabric), woollen fabric and cloth, 
linen cloth, diapered linen, marabouts (cloth), ticks 
(mattress covers), upholstery fabrics, pillowcases, 
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ramie fabrics, rayon fabric (artificial silk), silk cloths, 
esparto fabric, taffeta (cloth), knitwear (textiles), 
zephyr (textile), fiberglass fabrics for textile use, 
printers' blankets of textile, chenille fabric, placemats 
of textile, bed blankets, toilet seat covers, shower 
curtains of textile or plastic; ready-made clothing for 
men, women and children, footwear, headgear, 
motorists' and cyclists' clothing, bibs not of paper, 
headbands (clothing), bath robes, bathing suits, 
bathing caps and sandals, boas (necklets), 
underwear, babies' pants, scarves, boots for sports 
and beach shoes, hoods (clothing), shawls, belts, 
money belts, wet suits for water-skiing, neckties, 
corsets, sashes for wear, fur stoles, girdles, scarves, 
caps, peaked caps, gloves, waterproof clothing, 
underwear, mantillas, stockings, socks, ascots, 
babies' soles for footwear, pocket handkerchiefs, furs 
(for wear), pyjamas, soles, heels, veils (clothing), 
suspenders, clothing of paper, gymnastics and sports 
suits, layettes, collars (clothing), sports jerseys, 
mittens, ear muffs, inner soles, bow ties, long skirts, 
cuffs for clothing, dress shields, masquerade 
costumes, beach clothes, cap peaks, dressing 
gowns, pockets for clothing, sock suspenders, 
stocking suspenders, petticoats, tights, aprons 
(clothing), headgear for wear, wooden shoes, caps, 
garters, coats, esparto shoes or sandals, non-slipping 
devices for footwear, bath robes, bath slippers, caps, 
smocks, teddies (undergarments), berets, footmuffs 
not electrically heated, lace boots, boots, boot 
uppers, studs for football boots, half-boots, fittings of 
metal for footwear, tips for footwear, welts for 
footwear, heelpieces for footwear, pants, shirts, shirt 
yokes, shirt fronts, tee-shirts, bodices, waistcoats, 
jackets, fishing vests, stuff jackets, combinations 
(clothing), slips (undergarments), detachable collars, 
collars (clothing), clothing of leather, clothing of 
imitations of leather, shower caps, slippers, skirts, 
ready-made linings (parts of clothing), overcoats, 
gabardines, gymnastic shoes, jerseys (clothing), 
pullovers, sweaters, liveries, muffs (clothing), 
footwear uppers, parkas, pelerines, pelisses, spats, 
leggings, knitwear, hosiery, gymnastic clothing, 
outerclothing, sandals, saris, underpants, hats, 
brassieres, wimples, togas, trouser straps, suits, 
turbans, frocks, slippers, sports shoes, lace and 
embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and 
eyes, pins and needles, artificial flowers, tinsels 
(trimmings for clothing), needle cushions, hair 
ornaments, shoe and hat ornaments not of precious 
metal, hair bands, brassards, reins for guiding 
children, brooches (clothing accessories), hair pins, 
hair grips, sewing boxes, shoe fasteners, belt clasps, 
zip fasteners, bows for the hair, needle cases, 
buckles (clothing accessories), shoulder pads for 
clothing, badges for wear not of precious metal, 
spangles for clothing, haberdashery except thread, 
lace trimmings, feathers (clothing accessories), shoe 
laces, wreaths of artificial flowers, tea cosies, 
ornamental novelty badges (buttons), sewing 
thimbles, numerals or letters for marking linen, 
bodkins, top-knots (pompoms), competitors' 
numbers, heat adhesive patches for decoration of 
textile articles (haberdashery), snap fasteners, ostrich 
feathers (clothing accessories), prize ribbons, false 
beards, false moustaches, non-electric hair curlers 
other than hand implements, tassels (haberdashery), 
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nets for lace trimmings and embroidery, ribbons and 
laces, buttons, hooks and eyelets, pins and needles, 
artificial flowers, frills (lacework), lace trimmings, 
collar supports, elastic ribbons, braids, festoons 
(embroidery), hair colouring caps, darning lasts, gold 
embroidery, silver embroidery, plaited hair, wigs, heat 
adhesive patches, patches for repairing textile 
articles, toupees, edgings for clothing, suit flounces, 
carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors, wall hangings 
(non-textile), bath mats, paper for upholstery or 
wallpapering, wallpaper, floor coverings, carpet 
underlay, floor coverings, games, playthings, 
gymnastic and sporting articles, decorations for 
Christmas trees, fishing tackle, rods for fishing, toy 
and theatrical masks, dolls' houses, climbers' 
harness, novelties for parties, dances (party favours), 
gloves for games, baseball, boxing, fencing and golf 
gloves, puppets, automatic games other than coin-
operated and those adapted for use with television 
receivers only, machines for physical exercises, 
Christmas trees of synthetic material, bladders of 
balls for games, elbow and knee guards (sports 
articles), kites, rattles (playthings), kaleidoscopes, 
rocking horses, building games, automatic and coin-
operated amusement machines, playing cards, teddy 
bears, dolls, dolls' clothes, air pistols (toys), chess 
games, flippers for swimming, ring games, Christmas 
tree stands, archery implements, practical jokes 
(novelties), balls for games, dolls' feeding bottles, 
building blocks (toys), body boards, skittles, 
stationary exercise bicycles, golf bags, with or 
without wheels, dolls' beds, marbles for games, dolls' 
houses, butterfly nets, swings, confetti, cups for dice, 
dice, draughts (games), draughtboards, darts, 
discuses for sports, flying disks (toys), dominoes, 
counters for games, skis, bags especially designed 
for skis and surfboards, tables for indoor football, 
appliances for gymnastics, horseshoe games, hockey 
sticks, soap bubbles (toys), board games, toys for 
domestic pets, scale model vehicles, skateboards, 
mobiles (toys), paintballs (sports apparatus), artificial 
snow for Christmas trees, billiard and golf balls, 
billiard tables, skating boots with skates attached, in-
line roller skates, ice skates, roller skates, scooters 
(toys), plush toys, spinning tops, piñatas, swimming 
pools (play articles), punching bags, jigsaw puzzles, 
conjuring apparatus, rackets, parlour games, surf 
boards and sailboards, chessboards, sling shots 
(sports articles), slides (playthings), spring boards 
(sports articles), sleighs (sports articles), toy vehicles, 
radio-controlled toy vehicles, shuttlecocks, meat, fish, 
poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, 
honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), spices, ice, 
agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, live animals, fresh fruits and vegetables, 
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 
animals, malt, beers, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, 
syrups and other preparations for making beverages, 
alcoholic beverages (except beers), tobacco, 
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 Owners

Name: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.)

Address: Avenida de la Diputación,,Edificio Inditex,, E-
15142 ARTEIXO (A CORUÑA), Spain

Identification No.: 73608

(España Sociedad anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

smokers' articles, matches, humidors, cigarette 
cases, cigar cases, tobacco pouches, cigarette 
cases, ashtrays for smokers, lighters for smokers, 
tobacco pipes, cigar cutters, cigar cases, pipe 
cleaners for tobacco pipes, cigarette paper, tobacco 
jars, cigarette tips, match boxes, gas containers for 
cigar lighters, pocket machines for rolling cigarettes, 
books of cigarette papers, firestones, pipe racks for 
tobacco pipes, match holders and ashtrays for 
smokers of precious metal; commercial or industrial 
business operation and management assistance; 
organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes; promotion provided by a 
commercial company by means of a client loyalty 
card; modelling for advertising or sales promotion; 
publication of advertising texts; shop-window 
dressing; commercial operations assistance in 
relation to franchises; demonstration of goods; 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; sales promotion (for others); 
auctioneering; promotion and management of 
shopping centres; import-export agencies; online 
advertising on a computer network; procurement for 
others (purchasing of goods and services for other 
companies); arranging newspaper subscriptions (for 
others); distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; publicity agencies; rental of 
vending machines; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; business 
management assistance; data searches in computer 
files for others; compilation of data on a central 
computer; transcription of communications; 
advertising mail; professional management of artistic 
affairs; distribution of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); updating of 
advertising material; document reproduction; 
marketing studies; outdoor advertising; opinion 
polling; systematization of data on a central 
computer; advertising; mail, radio and television 
advertising; presentation of goods on any 
communication media for retail purposes.
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Trade Mark No. 242378 מספר סימן

Application Date 27/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0831166 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Substances for laundry use; cleaning, polishing and 
scouring preparations; soaps; disinfectant soap.

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants.

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment for reading of data; 
optical and/or machine-readable data media, suitable 
for booking of transactions, especially magnetic and 
chip cards; output equipment for optical and/or 
machine-readable data media; data processing 
equipment.

Class: 16 סוג: 16

Toilet paper; towels of paper.

Class: 21 סוג: 21

Household utensils, not of stainless steel, brushes 
(except paint brushes); articles for cleaning purposes.

Class: 35 סוג: 35

Concepts and brand development services for 
sanitary facilities.

Class: 36 סוג: 36

Providing of voucher cards in the form of optical 
and/or machine-readable data media for sanitary 
facilities.
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 Owners

Name: Autobahn Tank & Rast GmbH

Address: Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn, 
Germany

Identification No.: 74132

(Germany, Northrhine-Westfalia Commercial partnership 
with a limited liability company as general partner)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 68012, 
Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 68012, ישראל

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and cleaning of sanitary facilities, 
especially toilets.

Class: 39 סוג: 39

Delivery of equipment and refilling of sanitary 
facilities with consumer goods.

Class: 42 סוג: 42

Technical consultancy regarding programs for the 
provision and rental of data media for customer 
loyalty systems; preparation of technical concepts for 
sanitary facilities; preparation of optical and/or 
machine-readable data media for sanitary facilities, 
especially toilets.

י' סיון תשע"ב - 50931/05/2012



Trade Mark No. 242822 מספר סימן

Application Date 25/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0870825 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SLAM S.P.A.

Address: Via Adamoli, 521, I-16165 GENOVA (GE), Italy

Identification No.: 74299

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses and sunglasses.

Class: 14 סוג: 14

Watches, chronometers, medallions, bracelets, 
lockets made of precious metal (including 
cords/chains), brooches, necklaces; straps for 
watches.

Class: 16 סוג: 16

Leather-bound diaries; stationery.

Class: 18 סוג: 18

Key cases, purses, knapsacks, bags, shoulder bags, 
trunks and travelling bags, umbrellas, leather cases 
for perfumes.

Class: 25 סוג: 25

Belts, clothing articles.

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles, not included in other 
classes.

Class: 35 סוג: 35

Advertising using shop signs.
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Trade Mark No. 244609 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0784867 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Leather strops; sharpening steels; instruments for 
body hair and skull care (included in this class); 
oyster openers; beard clippers; tree pruners, side 
arms; champagne tongs; wick trimmers; non-electric 
can openers; depilation appliances, electric and non 
electric; table cutlery; razor cases; penknives; files; 
scaling knives; mincing knives; forks; pruning knives; 
pruning scissors; garden tools (hand-operated); hair 
clippers for personal use (electric and non-electric); 
chopping knives; hand-operated tools; household 
shears; border shears; side arms, other than fire 
arms, hunting knives; razor blades; manually 
operated implements for agriculture; spoons; 
manicure sets; knives (hand tools); knives 
(weapons); cases and holders for knives; knife 
sharpeners (hand operated); cutlery; knife bags; nail 
files (electric and non-electric); cuticle nippers; 
fingernail polishers (electric and non-electric); nail 
scissors (electric and non-electric); nail nippers; nail 
extractors; manicure sets; pedicure sets; shaving 
sets; nut crackers (not from precious metal); pruning 
knives; instruments for pedicure; tweezers; plantation 
knives; polishing tools; razors (electric and non-
electric); razor knives; hoop cutters; tube cutters; 
sabres; sword scabbards; shear blades; shearers 
(hand instruments); abrading instruments (hand 
instruments); blade sharpening instruments (hand 
operated); sharpening stones; cutting knives; cutting 
tools; tailor's shears; straw knives; swords; scythes; 
scythe stones; sickles, asparagus tongs; multi-
purpose shears; sharpening rods; choppers; sugar 
tongs; all the aforesaid products included in this 
class.

י' סיון תשע"ב - 51131/05/2012



 Owners

Name: ZWILLING J.A. Henckels AG

Address: Grünewalder Straße 14-22, 42657 Solingen, 
Germany

Identification No.: 74296

(Germany Joint Stock Company)

Class: 21 סוג: 21

Utensils for cleaning; Goblets (not of precious metal); 
heat insulating containers; toilet brushes, namely 
massage brushes; materials for brush-making; egg 
cups (not of precious metal); ice buckets; insulated 
flasks; bottle openers; fruit presses (non electric) for 
household use; household and kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated 
therewith); tableware (not of precious metal); kitchen 
and cookware; glassware; coffee machines (non 
electric); coffee pots (not of precious metal); candle 
extinguishers (not of precious metal); candle holders 
(not of precious metal); cooking utensils (non 
electric); baskets for household purposes (not of 
precious metal); corkscrews; cosmetic utensils; pots 
and pans; works of art, made of porcelain, terra-cotta 
or glass; scoops; special devices for doling out 
melons; knife rests; knife blocks; hand-operated mills 
for domestic purposes; toilet cases; cruet stands for 
oil and vinegar (not of precious metal); porcelain 
ware and terra-cotta (included in this class); shaving 
brushes; shaving brush stands; graters for household 
purposes; salt cellars (not of precious metal); 
scrapers for household purposes; scoops (table 
ware); whisks for household purposes (non electric); 
cutting boards; ladles; sieves (for household 
purposes); champagne bottle closers; cooling 
devices for sparkling wine; table services (not of 
precious metal); napkin rings (not of precious metal); 
cocktail shakers; strainers (not of precious metal); 
asparagus servers; trays (not of precious metal) for 
household purposes; epergnes (not of precious 
metal); tableware (not of precious metal); tea infusers 
(not of precious metal); pastry cutters; rolling pins; 
pots; pie servers; funnels; grinding machines (non 
electric) for household purposes.
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Trade Mark No. 245411 מספר סימן

Application Date 28/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yehoudit Matok שם: יהודית מתוק

Address: 4 Hachavatselet St., Ramle, Israel כתובת : רח' החבצלת 4, רמלה, ישראל

Identification No.: 68507מספר זיהוי: 68507

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice ; all included in class 30 אורז; הנכללים כולם בסוג 30           

י' סיון תשע"ב - 51331/05/2012



SOLD

קבוצת 
Trade Mark No. 245937 מספר סימן

Application Date 18/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S.V. SOLD LTD שם: ש.ו. סולד בע"מ

Address: Izhak Rabin Road, givatayim, 53483, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 53, גבעתיים, 53483, ישראל

Identification No.: 514753573מספר זיהוי: 514753573

ש.ו. סולד בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Residential real estate marketing services ; all 
included in class 36

שירותי שיווק נדל"ן למגורים; הנכללים כולם בסוג 36               
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Trade Mark No. 245941 מספר סימן

Application Date 18/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S.V. SOLD LTD שם: ש.ו. סולד בע"מ

Address: Izhak Rabin Road, givatayim, 53483, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 53, גבעתיים, 53483, ישראל

Identification No.: 514753573מספר זיהוי: 514753573

ש.ו. סולד בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: Moshe Aviv Tower, 38th floor, 7 Jabotinski St., 
Ramat Gan, 52520, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : מגדל משה אביב, קומה 38, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 
52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Residential real estate marketing services ; all 
included in class 36

שירותי שיווק נדל"ן למגורים; הנכללים כולם בסוג 36               
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Trade Mark No. 246056 מספר סימן

Application Date 22/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sheifa Ltd. שם: שאיפה, אימון לשינוי והגשמת הפוטנציאל בע"מ

Address: Refael Eitan 1/57 St., Petach Tikva, Israel כתובת : רח' רפאל איתן 1/57, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513891945מספר זיהוי: 513891945

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing group coaching in the field of smoking 
cessation.

מתן הדרכה ואימון קבוצתי בתחום הגמילה מעישון.                 
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Trade Mark No. 246400 מספר סימן

Application Date 07/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VATCHE MOMJIAN שם: וותשה מומג'יאן

Address: 1 Hatoren St., Haifa, Israel כתובת : רח' התורן 1, חיפה, ישראל

Identification No.: 032282170מספר זיהוי: 032282170

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Kevorkian, Adv.

Address: 38 Pierre Koenig St., Jerusalem, Israel

שם: יוסף קיוורקיאן, עו"ד

כתובת : פייר קניג 38,קומה 3, תלפיות, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods that are 
made of precious metals and/or goods that are 
coated with precious metals which are not included in 
other categories; jewelry, precious stones; watches 
and chronometrical instruments.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים.                       
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Trade Mark No. 246782 מספר סימן

Application Date 22/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DOV AVNAT שם: דובי אבנת

Address: Hamerd 8, Raanana, Israel כתובת : המרד 8, רעננה, ישראל

Identification No.: 53028551מספר זיהוי: 53028551

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing.     .דברי הלבשה
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.Journal" No")("יומן" מס' 08/2008

203134 203135

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2008

203132 203133

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2010

222869

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 01/2012

193397 193398 193399 193400 193401 193406 193407 193408 
193409 193410 193411 193413 193434 210814 210815 216280 
216281 217079 217617 218964 219424 219510 219538 220100 
222371 222881 223568 223973 225005 225008 225009 225010 
225011 225795 226041 226042 226417 226909 227549 227667 
228144 228434 228564 228565 228744 228952 228954 228955 
229053 229054 229055 229571 229575 229824 229825 229857 
230043 230137 230288 230395 230539 230555 230628 230787 
230798 230800 230859 230941 231657 231664 231695 231780 
232089 232174 232333 232351 232380 232381 232464 232554 
232599 232601 232719 232790 232838 232850 232851 232901 
232915 232921 232922 232954 233097 233119 233201 233206 
233247 233335 233386 233388 233459 233470 233479 233483 
233492 233517 233520 233532 233563 233647 233648 233658 
233688 233689 233691 233692 233693 233698 233727 233740 
233757 233760 233761 233838 233849 233851 233863 233864 
233865 233895 233920 233931 233971 233975 233976 234006 
234007 234008 234014 234024 234025 234043 234059 234070 
234071 234075 234081 234084 234116 234118 234130 234140 
234159 234187 234207 234208 234242 234256 234289 234342 
234344 234345 234355 234387 234394 234395 234396 234404 
234407 234408 234409 234415 234419 234421 234422 234425 
234426 234427 234451 234453 234467 234469 234470 234471 
234473 234475 234518 234527 234528 234529 234538 234558 
234585 234589 234591 234596 234600 234616 234630 234639 
234643 234663 234664 234666 234667 234669 234679 234691 
234692 234693 234714 234716 234729 234747 234755 234756 
234767 234768 234800 234801 234815 234832 234834 234840 
234852 234871 234876 234877 234878 234928 234956 234976 
234977 234985 235002 235012 235043 235052 235053 235060 
235061 235075 235076 235101 235141 235157 235194 235322 
235461 235489 235508 235549 235586 235610 235611 235624 
235625 235628 235727 235825 235840 235860 235965 236065 
236106 236123 236125 236127 236135 236141 236153 236162 
236163 236202 236203 236206 236208 236209 236210 236213 
236217 236219 236227 236229 236230 236232 236234 236235 
236237 236242 236244 236246 236247 236248 236250 236251 
236253 236256 236257 236258 236259 236260 236261 236269 
236271 236272 236275 236277 236278 236279 236282 236283 
236288 236291 236292 236295 236296 236299 236303 236306 
236307 236308 236309 236310 236312 236313 236317 236347 
236373 236374 236378 236380 236386 236389 236393 236394 
236395 236400 236401 236405 236406 236407 236409 236410 
236411 236415 236419 236420 236421 236423 236428 236446 
236447 236499 236526 236533 236535 236536 236540 236542 
236546 236552 236553 236582 236583 236597 236617 236691 
236762 236795 236796 236804 236927 236929 236936 236947 
237172 237173 237175 237178 237187 237191 237192 237194 
237197 237205 237207 237221 237227 237228 237229 237239 
237243 237246 237259 237261 237267 237269 237270 237281 
237287 237292 237302 237312 237315 237316 237317 237327 
237330 237336 237341 237433 237435 237436 237442 237476 
237482 237483 237486 237628 237632 237635 237644 237667 
237728 237732 237738 237740 237745 237747 237763 237848 
237860 237864 237894 237994 238000 238001 238010 238013 
238015 238020 238029 238040 238143 238145 238158 238169 
238232 238233 238254 238328 238336 238366 238433 238437 
238464 238465 238466 238474 238539 238781 238975 238997 
238998 239150 239190 239192 239325 239328 239332 239392 
239745 239889 239956 240101 240168 240192 240340 240545 
240686 241334 241477 241478 241650 241915 242134 242171 
242441 242448 242478 242811 242845 243063 243215 243286 
243348 243373 243453 243485 243486 243489 243509 243510 
243513 243514 243538 243696 243751 243822 243888 243889
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207430

סגל, וקנין ושות', עו"ד

בנין המגדל רחוב דניאל פריש 3 ,   תל אביב

Segal, Vaknin & Co., Adv.

ARIDAV LTD.

ארידב בע"מ

תל אביב, ישראל

Hamigdal Building 3 Daniel Frish Street ,   Tel 
Aviv

79089 97298 220740 223133 225741

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Global Hospitality Licensing S.A.R.L.

Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

110704 110705 110706 110707 110708 110709 110710 110711 110712 110713

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

J.E. Coffee Ltd.

ג'יי. אי. קפה בע"מ

ירושלים, ישראל

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel 
Aviv

13639 13640 56927 81117 81118

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Lucas Bols B.V.

1071 CZ Amsterdam, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered
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210996

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

New Time S.R.L.

Lucca (loc. Antraccoli), Italy

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

116577

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Procter & Gamble International Operations SA

Petit-Lancy, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

225776

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Reckitt Benckiser (Near East) Limited

Hod Hasharon, Israel

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor ,   Tel Aviv

110704 110705 110706 110707 110708 110709 110710 110711 110712 110713

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

S.R.L. Development & Investment Ltd.

ש.ר.ל. פיתוח והשקעות בע"מ

תל אביב, ישראל

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel 
Aviv
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232215

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Tech-X Corporation

Boulder, Colorado, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

100090 100091 140474 140475 140476 140477

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

BH Stores B.V.

Berg Arrarat 1, Curacao

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

105571 109963 125816 160456 160457 170868 189141 195236 208057 225211

בלום, גדור ושות', עו"ד

דרך השלום 53   ,   גבעתיים

Blum, Gador & Co., Adv.

Eden Tal (Mishal) Ltd.

עדן טל (משעל) בע"מ

תל מונד, ישראל

53 Derech Hashalom , Givatayim

116996 181497 181498 181499 181500

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Swiss Re Ltd.

8002 Zurich, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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119147 149056 149057 149559

שופן חברת עורכי דין

בית אופקים, דרך מנחם בגין 82 ,   תל אביב

Shopen Law Company

NK GLOBAL LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

City of Wilmington, New Castle County, U.S.A.

Ofakim House, 82 Menachem Begin Road , 
Tel Aviv

130719

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Blue Coat Systems, Inc. ; (Delaware Corporation)

Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

150251 174317

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Meda Pharma S.a.r.l.

L-1855 Luxembourg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

154641

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG S.A.R.L.

L-1331 Luxembourg, Luxembourg

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan
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164081 164082

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. ; (Maryland 
Corporation)

White Plains, New York, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

165304 165305 165306 165307 165312 165313 165314 165315 167453 167454

ד. מירקין ושות', עו"ד

דרך מנחם בגין 52   , מגדל סונול  תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

Roadnet Technologies, Inc. ; (Delaware Corporation)

Baltimore, Maryland , U.S.A.

52 Menachem Begin Rd. , Sonol Tower  Tel 
Aviv

167058 167059 167060

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Novartis AG

CH-4002 Basel, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

168784 205567 212481

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Guri Consumer Products (1991) Ltd.

גורי מוצרי צריכה (1991) בע"מ

ראשון לציון, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem
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169236 169237 169238

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

SBD Holding Group Corp.

Bonita Springs, Florida, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

170838 170839 170840

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Leister Brands AG

CH-6056 Kagiswil, Switzerland

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

182796 182797

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

A.P. Moller - Maersk A/S

2200 Copenhagen L, Denmark

P.O.B. 20651 ,   Tel Aviv

195801 200930

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

HgCapital LLP

London SE1 2AP, United Kingdom

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan
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204353 152034 175021 175022 175023 195923 195924 195925 195926 201707 206213 
207343 213136 213408 213409 213768

NEO-LIFE HEALTH-CARE LTD.

ניאו-לייף בריאות בע"מ

פתח תקוה, ישראל

 , 

20706 148078 148079 148080 148081 149324 149325

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Findus Sverige Aktiebolag

267 81 Bjuv, Sweden

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

210306 210307

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

H.B. Fuller IP Licensing GmbH

6340 Baar, Switzerland

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

214253 214255

פריימן & גולדברג

רח' דרויאנוב 5  , בית כלל, קומה 10   תל אביב

Freimann & Goldberg

Beckhoff Automation GmbH

Verl, Germany

5 Droyanov Street , Tel Aviv
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219866 219867 219869

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

AOL Inc., ; (Delaware Corporation)

Dulles, VA 20166, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

21990

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Ronson Incorporated Ltd.

Long Buckby NN6 7PF, United Kingdom

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

222757 222763 222764

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

PTC Therapeutics, Inc.  ; (Delaware Corporation)

New Jersey , U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

229120

ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

ת.ד. 2189 ,   רחובות

Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Nimbus Lighting Group Limited ; (Company Number: 
3681956)

Penrose Auckland, 1642, New Zealand

P.O.B. 2189 ,   Rehovot
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234197 234198

רפאל ברונשטיין

ת.ד. 1146 ,   כפר סבא

Bronshtein Rafael

Syneron Medical Ltd.

סינרון מדיקל בע"מ

יקנעם עילית, ישראל

P.O.B. 1146 ,   Kfar Saba

40420 40421 76416 76417 110454 128395 128396 159694 190708 199271 228617 228618 
228623

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Sheraton International IP, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Stamford, Connecticut 06902, U.S.A.

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

46742 88615

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Bemis Company, Inc. ; (Missouri Corporation)

Neenah WI 54956, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

58981 58982 79323 79324 79325 79326 130557 130558 130559 130560 130561 130562 
160453

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

TBL Licensing LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Stratham, New Hampshire 03885, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv
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65706

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Corn Products Development, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Westchester, Illinois 60154-5759, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

7257 10031 30446 49848 49849 97282 97285 97287

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Hospira, Inc. ; (Delaware Corporation)

Lake Forest, Illinois, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

73269 73270 73271 73272 94221 94441 94442 94443 94444 94445 94447 94448 94449 
94450 94451 94452 95758 95759 96375 96376 103124 103125 103126 108762 108763 

108764 108875

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Blockbuster L.L.C ; (Colorado Limited Liability 
Company)

Englewood, CO 80112, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

77596 77597 90697 230693

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

I.Z. Reich Holdings Ltd.

י.צ. רייך החזקות בע"מ

בני ברק, ישראל

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia
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79828

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Rahel Shabi

רחל שבי

תל אביב, ישראל

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

79828

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Hedva Shabi

חדוה שבי

תל אביב, ישראל

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

83384 91193 92898 92899 92900 92901

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

KMG Electronic Chemicals, Inc. ; (Texas Corporation)

Houston, Texas 77036, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

89215 89216 89217 89218 167529 167532 167533 167534 167535 167563 179258 179259 
179260 179261 179262 179263 222243 229410

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Gianfranco Ferre S.p.A., JLT

Dubai, United Arab Emirates

P.O.B. 12704 ,   Herzelia
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90631

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Ticona LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Florence, Kentucky 41042, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

91836 91837 157364

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

SSAB TECHNOLOGY AB

SE-101 21 Stockholm, Sweden

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

98638 98639

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Illinois Tool Works Inc. ; (Delaware Corporation)

Glenview, Illinois, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

79828

חדוה שבי

Hedva Shabi

79828

רחל שבי

Rahel Shabi
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שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

225538

Charles Meslin

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

10196 52086 52087 52088 95949

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

126821 126822

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Harry Winston S.A.

148179

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SCSK Corporation

158562 158563 158564 158565 158566 158567 177401 177402 
177403 184815 184816

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Eaton Industries (Austria) GmbH
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159694

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sheraton International IP, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

170106 184900 184901 184902 185047 185048 185049 185050 
185051 185052 186159 186160 186161 186162 186163 186164 
186694 186695 186696 187075 187077 187078 193103 193105 

193106 235173

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Skype ; (Unlimited Company)

178225

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Morphic Technologies, Inc. ; (Virginia Corporation)

18049 28117 30204 37605 44223 46067 50080 50081 50082 
50083 50084 50085 50086 50087 50173 50174 50175 50176 
50177 50178 50179 50180 50181 50182 50183 52075 53583 
54709 61599 62290 62529 62530 64939 79398 80026 81541 

81542 84218 84219 87562 89202 91061 95398 99141 100036 
120716 120717 121047 121048 121195 121196 124645 131247 
131248 143395 150947 162275 162477 162478 162617 162618 
166871 167339 167499 167584 169319 169577 169661 171483 
172666 172809 173510 174510 174655 174656 174657 175007 
175008 175009 175011 175013 175016 175017 175994 178083 
179620 179788 179789 179790 179791 180450 180487 181297 
183103 184049 190126 190530 191873 192814 194378 194379 

195001 195710 196074 196075 225209

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sony Corporation

י' סיון תשע"ב - 53431/05/2012



180634

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

TRANSHOTEL INTANGIBLES, S.L.U.

187110 187111

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Vestergaard Frandsen S.A.

190351 190550 190792 233277 233279 233281 233282

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Monster Energy Company ; (Delaware Corporation)

191868 191869 191870 191871 193176 193177 193178 193179 
193180 193181 193182 193183 193184 193185 193186 214602 

214603

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אפימילק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Afimilk Agricultural Cooperative Ltd.

194777 194778 194779 194780 194781 194782 194783 238115

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Williams-Sonoma, Inc. ; (Delaware Corporation)
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212052 212053 212054 212055 212056

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG

214566

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Medtronic Advanced Energy LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

21925

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Huhtamaki, Inc. ; (Kansas Corporation)

228947 228949

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tecnica Group S.P.A.

231837 231838 232511 238269

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Monster Energy Company ; (Delaware Corporation)

י' סיון תשע"ב - 53631/05/2012



25844 62079 62080 62081 62082 62083 80251 80252 80253 
80254 80255 80256 125652 125653 125654 125655 125656 

125657 125658 125659 125660 125661 125662 125663 125664 
125665 125666 125893 125894 125895 125896 126318 126320 
151326 151329 151332 151335 151339 162627 162628 174808 
174809 174810 174811 174812 174813 174814 174815 174951 
174952 174953 174954 174955 174956 174957 180881 180882 
180883 180884 180885 180938 180939 180941 180942 180943 
180944 180945 180946 180947 180948 180950 180956 181669 

181670 181671 181672 206742

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Boeing Company ; (Delaware Corporation)

42201 88673 162693 162694 162695

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

JVC KENWOOD CORPORATION

51290

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BASF Polyurethanes GmbH

67031 67032 68393 189938

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

JVC KENWOOD CORPORATION

71321 79309 103673 130142 186081

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

איתן קליגמן

Eitan Kligman
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75928 80215

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sun Pharmaceuticals LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

80507 80508 81405 81406

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tecnica Group S.p.A.

80513 80514 90541 131624 131626 131627 205251 205252 
205253 207839 207840 207841 207842

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Eaton Industries GmbH

88414

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

IGLO Foods Group Limited
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שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

100229 100230 206989 206990 206991

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

110 avenue de France  75013 Paris , France

144316 144317 144318 144319 144320 144321 156896 156897 164219 164220 172888 
172889 172921 172922 172923

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3350 North Ridge Avenue  Arlington Heights, 
IL 60004 , U.S.A.

207656 207657 207658 207659

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

14351 Pipeline Avenue  Chino, California 
91710 , U.S.A.

232447

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1105 North Dutton Avenue, Suite C  Santa 
Rosa, California , 95401 , U.S.A.

233705

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

76A Tras Street  079015 Singapore , 
Singapore

236135 236163

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7 West Cross Street  Hawthorne, New York 
10532 , U.S.A.
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חידושים
RENEWALS

96 232 342 346 351 367 10149 10202 10211 10212 10242 10243 10244 10263 
10281 10287 10308 10310 10311 10316 10317 10318 10320 10354 10355 21951 
21968 21976 22032 22038 22081 22091 22092 22106 22107 22204 22254 22258 
22259 22283 22301 43746 43941 44012 44033 44053 44055 44056 44057 44127 
44130 44150 44151 44171 44173 44174 44177 44180 44193 44194 44195 44196 
44197 44201 44208 44210 44245 44246 44279 44293 44306 44319 44320 44321 
44322 44323 44324 44325 44326 44327 44328 44335 44348 44399 44403 44404 
44409 44415 44436 44437 44438 44440 44442 44461 44504 79225 79427 79438 
79448 79456 79457 79458 79460 79461 79462 79463 79465 79466 79467 79478 
79588 79591 79593 79594 79612 79619 79620 79621 79622 79623 79624 79645 
79646 79661 79662 79707 79713 79714 79715 79737 79773 79781 79783 79784 
79786 79787 79788 79790 79791 79792 79793 79794 79809 79810 79811 79820 
79822 79826 79828 79839 79888 79906 79907 79951 79999 80000 80001 80002 
80004 80007 80021 80022 80026 80027 80034 80044 80070 80071 80097 80098 
80099 80103 80112 80113 80114 80125 80135 80136 80178 80197 80198 80215 
80226 80227 80228 80235 80251 80252 80253 80254 80255 80256 80266 80267 
80268 80272 80287 80293 80301 80311 80312 80337 80377 80378 80379 80380 
80391 80418 80419 80457 80477 80507 80508 80509 80510 80511 80516 80517 
80519 80560 80561 80592 80611 153519 153522 154538 156103 156251 156333 
156334 156337 156338 156540 156646 156647 156659 156666 156815 156817 
156841 156870 156874 156875 156890 156915 156922 156928 156929 157006 
157010 157011 157037 157058 157101 157104 157120 157123 157131 157148 
157194 157203 157271 157272 157275 157303 157304 157327 157358 157362 
157363 157374 157392 157417 157422 157457 157458 157499 157544 157613 
157646 157648 157667 157685 157686 157700 157701 157704 157719 157760 
157813 157814 157817 157882 157895 157918 157920 157956 157972 157973 
157984 157988 158026 158039 158046 158047 158052 158064 158121 158123 
158167 158190 158191 158192 158193 158194 158195 158196 158198 158199 
158200 158210 158218 158219 158254 158258 158260 158261 158262 158263 
158265 158267 158269 158274 158275 158276 158301 158365 158403 158410 
158420 158423 158424 158425 158427 158428 158429 158490 158491 158492 
158506 158509 158514 158525 158543 158596 158617 158618 158626 158816 

158826 158830 158995 158996 162840 163727 163784 242567
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

4234 10190 10210 10214 10230 22015 22016 22018 22022 22031 22037 22047 
22048 22049 22061 22120 44050 44058 44061 44062 44089 44102 44109 44120 
44131 44157 44158 44159 44163 44164 44176 44178 79584 79585 79587 79590 
79592 79596 79597 79600 79601 79602 79603 79604 79605 79606 79607 79625 
79627 79628 79632 79640 79643 79644 79648 79649 79656 79657 79658 79659 
79660 79677 79678 79683 79684 79687 79691 79701 79702 79703 79704 79706 
79711 79712 79728 79731 79739 79740 79742 79744 79745 79753 79754 79755 
79756 79757 79758 79761 79766 79769 79770 79771 79778 79779 79785 79789 

79812 79816 79821 79827 79830 79838 79843 79849 79857 156842 156847 
156859 156860 156872 156878 156879 156880 156881 156882 156883 156884 
156885 156886 156887 156893 156896 156897 156899 156901 156908 156909 
156910 156911 156912 156913 156914 156916 156937 156939 156940 156941 
156942 156943 156944 156947 156953 156964 156965 156966 156974 156975 
156993 156994 156998 156999 157004 157005 157017 157018 157026 157032 
157034 157035 157041 157042 157046 157056 157059 157065 157069 157071 
157080 157081 157082 157083 157084 157085 157086 157087 157088 157089 
157092 157093 157094 157095 157098 157110 157111 157122 157125 157126 
157128 157129 157139 157140 157142 157143 157144 157150 157151 157156 
157163 157164 157176 157177 157178 157179 157180 157181 157182 157183 
157184 157185 157186 157187 157188 157211 157212 157213 157214 157215 
157216 157217 157218 157219 157231 157235 157236 157237 157238 157249 
157250 157251 157252 157253 157262 157267 157311 157314 157328 157331 
157332 157333 157336 157337 157339 157342 157343 157344 157347 157348 
157353 157359 157360 157368 157369 157370 157378 157379 157381 157382 
157383 157384 157385 157386 157387 157393 157403 157404 157407 157687 

157688

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

9894 9895 9896 9897 9907 9909 9911 21345 21364 21366 21373 21382 21408 
43169 43199 43205 43206 43207 43210 43215 43216 43227 43228 43249 43254 
43271 43272 43273 43284 43297 43299 43300 43301 43302 78005 78010 78017 
78021 78022 78023 78024 78025 78027 78029 78041 78047 78064 78081 78089 
78092 78100 78107 78109 78121 78154 78155 78157 78158 78167 78168 78169 
78175 78180 78184 78186 78195 78200 78201 78202 78203 78211 78219 78221 
78230 78232 78242 78255 78276 78282 78283 78284 78285 78286 78287 78288 
78289 78290 78291 78301 78305 78306 78307 78308 78309 78314 78331 78334 
153039 153043 153058 153115 153121 153188 153252 153297 153315 153397 
153423 153424 153425 153428 153445 153471 153494 153542 153560 153561

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

234762

FROMAGERIES BEL

240309 240511

Millennium Pharmaceuticals, Inc.

י' סיון תשע"ב - 54131/05/2012



סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

79145 80072 80073 153520 153521 153523 153524 156891 157276 157277 
157278 157279 157280 157281 157282 157283 157284 157285 157286 157287 
157288 157289 157290 157291 157292 157293 157294 157295 157296 157297 
157298 157299 157300 194086 216962 216963 218960 218962 222125 222126 
222127 222361 222362 222573 223517 224582 224583 225394 231581 231582 
231583 232586 232908 233370 233824 233862 233992 233993 234056 234092 
234104 234132 234150 234202 234252 234505 234533 234535 234573 234825 
234847 234895 234926 234994 235218 235313 235332 235444 235638 235639 
235665 235673 235676 235683 235731 235733 235734 235735 235737 235741 
235749 235766 235768 235823 235839 235881 235911 235919 235924 235940 
235952 235953 235954 235955 235958 235959 236034 236036 236037 236038 
236040 236042 236045 236047 236076 236098 236151 236205 236221 236222 
236225 236231 236239 236249 236254 236273 236321 236340 236351 236381 
236388 236396 236418 236427 236429 237200 237313 237424 238132 239642 

241683 242622 243115 243340

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

 B.D.I. BUSINESS DATA ISRAELבי.די.אי ביזניס דאטה ישראל בע"מ
LTD.

76861

.ELECTRO KUBI LTDאלקטרו קובי בע"מ 149556

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

187162

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases, auto-
immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles and smooth 
muscle disorders, gastro-intestinal diseases; 
human pharmaceuticals for use as hemosttic 
agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית וכאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבטוליות, מחלות וראליות, מחלות אונקולוגיות, 
מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות נוירו 
שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 

גסטרואנטרולוגיות; תרופות עוצרות דימום; כולם כלולים 
בסוג 5.                                                                     
                                                                                
                                                                                

                            
187164

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceutical for the prevention or 
treatment of cardiovascular diseases, auto-
immune diseases, central nervous system 
diseases, and oncologic diseases; all included in 
class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
מטבוליות, מחלות אוטואימוניות, מחלות של מערכת 

העצבים המרכזית ומחלות אונקולוגיות; כולם כלולים בסוג 
                                                                 .5

י' סיון תשע"ב - 54231/05/2012



193445

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases, auto-
immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkle and smooth 
muscle disorders, gastro-intestinal diseases; 
human pharmaceuticals for use as hemostatic 
agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית וכאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות וראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 

גסרטרואנטרולוגיות; תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
                                                                                
                                                                                

                          
193752

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceutical for the prevention or 
treatment of cardiovascular diseases, metabolic 
diseases, auto-immune diseases, central nervous 
system diseases, and oncologic diseases; all 
included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
מטבוליות, מחלות אוטואימוניות, מחלות של מערכת 

העצבים המרכזית ומחלות אונקולוגיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             .5

                          
194014

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceutical for the prevention or 
treatment of cardiovascular diseases, metabolic 
diseases, central nervous system diseases, and 
oncologic diseases; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
מטבוליות, מחלות אוטואימוניות, מחלות של מערכת 

העצבים המרכזית ומחלות אונקולוגיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                           .5

197644

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical  preparations for the treatment of 
infections, viral diseases, pain, cardiovascular 
diseases, gastrointestinal diseases, respiratoy 
system disorders; pharmaceutical preparations for 
the mouth and teeth; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the eyes; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, immunological diseases, dermatolgical 
diseases, neoplasms, neurological diseases, 
central nervous system diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment  of psychiatrie 
disorders; medical plasters ; all included in Class 
5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול בזיהומים, מחלות ויראליות, כאב, 
מחלות קרדיווסקולריות, מחלות גסטרואנטרולוגיות; 

הפרעות במערכת הנשימה; תכשירים רוקחיים לטיפול בפה 
ובשיניים; תכשירים רוקחיים לטיפול בעיניים; תכשירים 
רוקחיים לטיפול במחלות דלקתיות, מחלות אימונולוגיות, 
מחלות דרמטולוגיות, נאופלזמות, מחלות נוירולוגיות, 

מחלות של מערכת העצבית המרכזית; תכשירים רוקחים, 
לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות, אגדים רפואיים; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                             
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                          

י' סיון תשע"ב - 54331/05/2012



197741

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of diseases and disorders of the central 
nervous system and the immune system and 
pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of auto-immune and genetic diseases; 
all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות למניעה או טיפול במחלות ובהפרעות של 
מערכת העצבים המרכזית והמערכת החיסונית ותכשירי 
רוקחות למניעה או טיפול במחלות אוטואימוניות ובמחלות 
גנטיות; הנכללים כולם בסוג 5.                                       
                                                                                

                                                            
197930

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurology, oncology, endocrinology, hematology, 
gastroenterology, cardiovascular and cognitive 
disorders; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות נוירולוגיות, 
אונקולוגיות, אנדוקרינולוגיות, המטולוגיות, 

גסטרואנטרולוגיות, קרדיו-וסקולריות וקוגניטיביות; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                   

198131

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurology, oncology, endocrinology, hematology, 
gastroenterology, cardiovascular and cognitive 
disorders; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות נוירולוגיות, 
אונקולוגיות, אנדוקרינולוגיות, המטולוגיות, 

גסטרואנטרולוגיות, קרדיו-וסקולריות וקוגניטיביות; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                   

199323

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם בסוג 
                                       .5

י' סיון תשע"ב - 54431/05/2012



ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

162613

Ermenegildo Zegna International N.V.

62448 62449

PCBI S.P.A.

162613 177496

YSL Beaute

110704 110705 110706 110707 110708 110709 110710 110711 110712 110713

אקסלנט קופי בע"מ

Excellent Coffee, Ltd.

מחיקת הודעה
DISCLAIMER DELETED

193752

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך חמש שנים מיום הגשת הבקשה, לתכשירים 
הספציפיים שלסימונם נועד הסימן למעשה.

The applicant undertakes to limit the list of goods within five years of the application date to 
the specific preparations for which the mark is in actual use.

י' סיון תשע"ב - 54531/05/2012



שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

222677

בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

244609

י' סיון תשע"ב - 54631/05/2012



תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2012

901 902

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED

י' סיון תשע"ב - 54731/05/2012


